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Kandra er en by til rollespil, men I(andra er en
almindelig by i den forstand, at den ligner en by
fra gamle dage. Faktisk ser den ud, som man så
ofte har tænkt sig, at de byer måtte se ud, som
Conan, Ka-6ar og dens slags folk mødte på deres
færd. Men alligevel er lGndra ikke helt alminde-
lig. Hver eneste'fantasy-b/ rummer naturligvis
ting, der er unikke for netop d6n by.

Dette er et hjælpemiddel og en håndsrækning
for en spilleleder. Ikke et almindeligt eventyr.
Med Kandra som baggnrnd har du en god bag-
grund og et detaljeret udgangspunkt for interes-
sante eventyr. Men for at kunne få det fulde
udbytte afde mange detaljer, som findesi I(andra,
må du som spilleleder have adgang til Drager og
Dæmoner EXPERT.

I Kandra finder man alt, hvad man overhovedet
kan forvente at finde i en by: Et myldrende og
Iarmende torveliv med rige, fede købmænd, stors-
nudede byvagter og smukke piger. Der findes
brede gader med bugnende forretninger, smalle,
skumle gyder og summende værtshuse med høj
latter, støj og anden værtshuslarm. Kandra har et
stille, afsondret kloster med filosoferende og
mediterende munke, mange sjælesørgende præ-
ster, etimponerende tempel, hyggelige kroer med
værelser med bløde senge og venlig betjening
samt et stort, imponerende akademi med store,
lyddøde biblioteker med støvede bøger. Men i
Kandrafindes også enunderverden med en velor-
ganiseret kriminalitet...
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MELLEMSPIL
De var først brudt op fraAro hen mod middag, da
de vidste, at det kun ville tage dem nogle timer at
ride til IGndra. I(roen i Aro havde været ret ussel,
men det varvel bare, hvad man kunne vente sig af
en kro i en by, der ikke var stort andet end en
rasteplads for vagtpatruljerne. Det føltes godt
igen at færdes på kongens rigsvej, i sikkerhed for
alle de røvere, der strejfede om i skovene. I hvert
fald så sikre som man nu kunne blive. I de fire
dage, de nu havde været på vej, havde de mødt tre
patruljer og var blevet overhalet af 6n.
Nu var de fremme ved rejsens mål: Kandra.
B5rmuren rejste sig foran dem, og bag den sås
hustagene. Porten i muren lignede hullet i en
m5retue, og mennesker gik ind og ud - tilsynela-
dende uden mål ogmening. Tovagtposter stod på
broen foran porten og to til kunne ses på porttår-
nets top.
Da det lille rejseselskab nåede frem til porten,
blev de anråbt afen afvagterne.

"Stop! Hvem er I? Og hvad søger I i Kandra?"
"Vi er fire rejsende, der søger kundskab.Jeg

selv er Anur, og dette er Reol, Gadrius og Filip."
Anur pegede på sine tre kammerater, som nikke-
de bekræft,ende, da Anur sagde deres navne. 'Vi
kommer for at få oplysninger og svar på vores
tvivlsspprgsmål ved Akademiet i IGndra. Er det
svar nok?'

'Mere end nok. Har I noget at for0olde?"
Anur trak på skuldrene. "Aner det ikke! Vi ved

ikke, hvad der er told på. Det må du fortælle os
om.t

'Der er told på..." Vagten skævede til pakkerne,
som de havde bag ved sadleme,"...guld og sølv i
såvel ubearbejdet fom som i form af blade eller
genstande; på krydderier, olier og parfumer, på
glasvarer og spejle, våben, lamper og låse, hvis de
da ikke er til rent personligt brug og ikke sælges
i Kandra." Vagten lirede remsen af hurtigt og
uengagenet. Det var tydeligt ikke første gang, at
nogen havde spurgt ham, indsåAnur, og de havde
sikkert ikke fået besked om alt, som måtte fortol-
des. Men vagten havde foretaget en hurtig og helt
konekt bedømmelse af, hvad der kunne tænkes at
findes i deres oppakninger.

T{uvel. Jeg kan jo ikke nægte, at vi har både
våben og nrstninger med os såvel som spejle og
parfirmer," Anur så alvorligt på Filip, 'men alt er
til vort eget personlige bmg."

"Vil du påstå, at jeg skulle...' begyndte Filip
højrøstet og lettere forarget, indtil han blev af-
brudt af vagten.
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"Stop! Ingen skænderi i porten! Der er flere, der
vil ind i byen i dag." Har var tydeligt irriteret. "Så
I siger, at I ikke har noget, der skal fortoldes...Og
I har ikke andet medjer, som I kunne tænke jeg at
sælge?"

T{ej. Vi kunne snarere tænke os at købe noget."
"Javel så. I kan passere." Vagten vinkede utål-

modigt ad dem, at de kunne fortsætte gennem
porten. 'Og så må I skynde jer til Akademiet, for
man lukker klokken fire."

"Lige et øjeblik. Kan du ikke fortælle os lidt om
hvilke kroer, der findes i byen. Vi har tænkt os at
overnatte, inden vi opsøger Akademiet."

fia. Der findes kun to kroer her i Kandra, og
det er'Den Flydende Bjælke'her på Storegade og
Thtten og Kindhesten'på Sønderportsgade. Den
første er fin og dyr, og den anden er billig, så det er
bare at vælge."

"Tak for de oplysninger.' Anur kastede en
søhrmønt, som vagten greb uden større anstreng-
elser. Så banede de fire ryttere sig vej gennem
porten ind mod den ventende by. De to vagtposter
på broen så efter dem.

'Storsnudede fyre."
"Åh pjat. Rigmandssønner eller lykkejægere.

Jeg er ligeglad. Jeg er i hvert fald blevet en
sølvmønt rigere. Men pas på. Her kommer Ager
Anias. TYor du han smugler noget mellem alle
grønsageme?YagIcn stak sin kammerat i siden
med albuen og grinede. De gik et skridt til side og
nikkede så til Anias, da han kørte forbi i den gam ]s
kærre fyldt med kåI, gulergdder oglgg. Han kom
hver eftemiddag lige tids nok til at sælge alle sine
varer til husmødrerne, som giorde indkøb til af-
tensmaden. Anias nikkede genkendende til vagt-
posterne, og hans kærre forsvandt knirkende i
mængden på den anden side af porten.

De fire rejsende red langsomt ned ad Storegade
og så beundrende på vinraret i alle gadens butik-
ker. Hos sadelmageren lå nye bløde sadler hen
over de lavtsiddende vinduesåbninger og remme
og seletøj hang på de åbne skodder. Porte og døre
stod også på vid gab ind til mødelsnedkerens
værksted for at lys og luft kunne komme ind, men
også for at mestersnedkerens dygtige arbejder
kunne præsentere sigbedst muligt. Færdige stole
og borde var blevet båret ud på gaden for, at de
kunne blive beskuet - og for at give plads i
værkstedet. På gobelinvævernes åbne vindues-
skodder hang både færdige vævninger og fed af
garm i de klareste farver. Og overalt nyldrede det
med folk. Man faldbød, købslog og købte. Fbldtbe-
læssede kærrer sneglede sig frem mod torrct og



veltilfredse kunder kom ligeså fuldtbelæssede
derfra.

Inden længe så de fire et skilt, som hang over en
port på gadens højre side. Det viste en nyfældet
træstamme, der flød ned ad et vandløb. Det var
skiltet til kroen Den Flydende Bjælke'. Porten,
der stod åben, førte ind til en gårdsplads, og de red
ind. En større dreng, som netop var ved at køre hø
ind i stalden, fik øje på dem.

"Husbond! Vi har gæster!'råbte han over mod
en dør, der stod åben ind til selve kroen. Han
giorde nogle grimasser mod de nyankomne og
forsvandt så ind i stalden med hølæsset.

Da de var kommet af hestene, åbenbarede en
velvoksen, bred mandsperson sig pludseligti døren,
iklædt et forhenværende hvidt forklæde.

A/elkommen til'Den Flydende Bjælke'. Jeg gåt
ud fra at I spger et natlogi."

'I\[etop!'svarede Anur. "Vi vit gerne dele et
værelse til fire personerP.

"Et værelse til fire...Ja, det går vel an. Der blev
netop sådan et ledigt idag, og jeg har lagt rent på
alle sengene. Vil I også have en staldplads til jeres
heste?"

'Ja, naturliryis."
"Og aftensmad. . . og morgenmad i morgen tidligl

føjede Filip hurtigt til.
'Et værelse til fire, staldplads og helpension. 3b

sØlvmønter pr. døgn plejer at være min pris for et
sådant anangement." Manden i døren sendte et
bredt grin, da han sagde sin pris. "Men tillad mig
at præsentere mig selv. Mit navn er Ullman, ogjeg
er værten her i Den Flydende Bjælke-.

De fire rejsende sagde alle deres navne, ogmens
den unge mand, der tidligere havde kørt hø ind nu
tog sig af deres heste, blev de vist ind i selve kroen.

HISTORIE
I begyndelsen var der ikke andet end to vadeste-
der over Gedeåen og TVæråen på det sted, hvor
Kandra nu ligger. Stedet var særdeles velegnet til
passage, da landskabet var fladt her, så de to åer
blev flade og lawandede, og da jorden var sandet
og fuld af grls, så bestod åernes lejer mest af grus
og sten. Vogne kunne derfor passere uden at køre
fast. Stedet var også nemt at finde, da der lå en høj
jordbunke et par hundrede meter nord for åernes
mØdested. Desuden var selve åbrinken og landet
bagved et fortræffeligt sted at afholde markeder
på.

Da stedet aller,ede havde været velkendt som
markedsplads i mange hundrede år, begyndte

Senere, da de havde afsluttet middagen, sad de
på deres værelse og diskuterede. Gadrius havde
spurgt sig forsigt for hos Ullman og fortalte om,
hvad han havde fået opsnuset.

"Min mistanke om, at der kommer ret mange
folk til Akademiet for at stille spørgsmål, er blevet
bekræftet, og jeg tror, at vi let bare bliver nogle
nye i mængden. Desuden talte byvagten åbenbart
sandt, for selv Ullman siger, at de lukker klokken
fire om eftermiddagen."

"Hvornår åbner de da?'spurgte Filip.
"Klokken tolv- for almindelige folk. Ogjeg tror

ikke, at vi skal forsøge på at få nogen særaftale. I
alt fald ikke endnu.'

"Men så er det jo klart,'sagde Anur. "Vi går til
Akademiet, så vi er der klokken 12. Indtil da kan
ri jo gø"" som vi vil."

'Ja, jeg ved, hvad jeg vil,' sagde Reol. "Jeg vil ha'
et godt glas øI. Og efter hvad JEG har hørt af
Ullman. så er Xejserens Sko'nok det bedste sted
for os lige nu. Det er nemlig DER, alle de lærde
mænd fra Akademiet morer sig om aftenen! Nå.
Hvad mener I?"

"1.[æh. Jeg ved ikke. Jeg..." sagde Gadrius. "Jeg
ville hellere aflægge 'Ørnen og Barnet'et besØg.
Det sted taler de om selv på Magikerskolen."

"Gå du bare til'Ømenog Barnet','sagde Anur,
"så går vi andre til Xejserens Sko'. Der er jo
vagtfolk på gaderne hele natten, så der skulle ikke
v€ere nogen fare på færde selv om vi deler os.'

"Top! Det lyder fint!'
"Men husk: Klokken 12 i morgen..."
'Klokken 12 i morgen. Det glemmer jeg aldrig."
De brød op og grk ul af værelset ør ai blgin" r1g

til deres respektive værtshuse. Æle i spændt for-
ventning om, hvad morgendagen ville bringe dem.

nogle dristige event5rrere at grave i jordbunken,
der lignede en slags kæmpehøj. De mente, at det
bestemt måtte være en eller anden gravsætning,
og at den derfor måtte indeholde en del kostbarhe-
der. Hvad de fandt inden i højen er ikke alment
kendt, men et er sikkert: De fandt ingen skatte
der. En af eventyrerne var magiker, oghan sendte
omgående bud til den skole, hvorfra han havde
fået sin uddannelse. Snart var et halvt hundrede
troldmænd samlede på stedet, og de indhyllede
højen i et tabernakel - en slags bræddehytte, der
helt og holdent s\iulte den for omverdenen.

Tabernaklet bestod derefter i lange tider, mens
markedspladsen fortsatte med at blomstre. Nu
var der også mange magikere forsamlede på ste-

ATMEN INFORMATION OM KANDRA
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det, og de styrende kræfter i landet begyndte at få
øjnene op for stedets voksende betydning. De
besluttede derfor at anleegge en by på stedet -dels for at beskytte magikeno.e og handlen, men i
høj grad også for at sikre sig en indtægt via told og
markedsafgifter. Det gik som bestemt, og år lb i
kong Adams regeringsperiode (ac"1-74 efter Odo),
for mere end 430 år siden, fik byen sine købstad-
sprivilegier og sit narm: I(andra. Det, som magr-
kenre samledes omkringi tabernaklet, blev nu in-
dbygget i et rigtigt hus, Magikernes Hus, uden at
nogen dog fortsat fik at vide, hvad der var derinde.

POLITISK BAGGRUND
Kandra ligger i et land, som hedder Berendia.
Landet styres afkong Frekvand, der residerer i
hovedstaden Entika. For at sikre sig hjælp har
kongen på normal feudal vis bortlenet visse lan-
dområder til duelige mænd mod løfte om, at de
skal stille med riddere og krigere, hvis landet skal
forsvares. Dem, der bor i et bortlenet landområde
(et'len'som det også kaldes) skal betale skat til
den lokale lenshene, der så selv igen er skattep-
ligttg over for kongen. Kandra ligger i et sådarrt
bortlenet område.

Men med i billedet hgrer, at Kandra er en
fristad. Med det menes, at de, der bor i byen, ikke
behøver at betale skat - hverken til lensherren
eller til kongen. Byen har fået sine rettigheder
stadfæstet i et kongeligt Bybrev. Derimod forplig-
tes byen til at varetage visse andre opgaver, som
f.eks. at tilbyde beskyttelse til befolkningen på
egnen (også til de, der bor i det omgivende len) i
tider med ufred; at afsige domme i retsager, når
det er ngdvendigt samt at sikre kongens kur6rer
og herolder hvad de måtte behøve af udhvilede
heste, kost og logi. Og til den ende må byens
indbyggere betale skat til byen.

Til byen hører også en del landområder i indtil
godt en halv snes kilometers afstand fra selve
Kandra inkl. byerne Bjergby, Gammelby og
Munkely. Disse landområder nyder også samme
skattefrihed, men områderne er dog ikke så store,
at de alene kan forsyne Kandras befolkning med
føde ogråvarer. Man kommer derforofte i kontakt
med lensmanden Bjømeeet. Han er frihere og
residerer fra slottet ved Hulebjergs HæI.

Kandra er en by med godt 18@ indbyggere
inden for murene (da der findes ca. 350 huse i byen
bliver det til et gennemsnit på 5 indbyggere pr.
hus) og den styres af et Råd. Rådet skal i&læ
privilegiebrevet bestå af 'otte til tolv retsskafre
mænd født eller bosat i IGndra i mindst fem årP.
Mdets øverste er Mdsoldermanden. Mdsolder-
manden er tillige Borgmester og Dommer.
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øKONOMISK BAGGRUND
Kandra er en handelsby. Den ligger i et område
med kun jeevn god frugtbarhed og med få natur-
nessourser, men en vigtig karavanevej passerer
gennem byen. Byen har et pænt antal handelshu-
se, der handler med gobeliner og tapeter, glas og
våben. Æle vigtige varer der fremstilles i selve
byen. Der handles også meget med tekstiler, tørret
frugt, krydderier, ædelmetaller, porcelain, pels-
værk, skind og pelse, men disse ting fremstilles
ikke på stedet, men må købes ind udefra.

I Kandra findes også mange dygtige håndvær-
kere, og specielt de gode gobelinveevere er vidt
berømte. Også smedekunsten erveludviHet: våben
og rustninger fra l(andra er smukke og solide,
forsirede med mønstre og forsynet med forgyldte
partier. Glasvarer fra IGndra har en unik blå
tone, der er højt værdsat mod syd.

Naturalieproduktioen (korn, sædekonr, rodfrug-
ter, frugt, plantefibre, grvnsager, huder) dækker
byens behov, men heller ikkg mere.

HERATDIK
Som i de allerfleste lande har man også i Berendia
våbenbilleder, der kundgør landet, byerne og adels-
slægterne.

BERENDIA
En n6gle af euld ses til venstre og til h6jre en
oprejst løve af guld med Øje, tunge og kløer holdt
i rødt. Både nøgle og løve ses på blå bund. Det
midterste af de tre felter er en stolpe af sølv.

KANDRA
På rød bund ses oven på et bølgende bånd afsølv
en forgyldt ugle med venstre vinge udtrakt.

BløRNEÆI
På sort bund ses en oprejst bjørn i sølv med øjne,
tunge ogkløerholdti rødt. Våbnets nederste del er
holdt sølv.

GEOGRAFI OG RETATIONER
TIL ANDRE LANDE OG RACER
Kandra ligger i grænseområdet mellem agerbrug
og skovbrug. Klimaet er ganske varmt som f.eks.
i det sydlige Frankrig eller i det nordlige Italien.
Nord ogøstforbyen findes dybe skove meden del
høje bjerge, mens der syd og vest for byen mest
findes dyrket agerland. Den korte afstand til
skovene er et held for byens smede og glaspustere,
der behøver meget brændsel til deres værksteder.
Der er kun lidt over ti kilometer til den nærmeste
større skov, men hvis man begiver siglængere op



mod nord, kommer man til elverfolkets mørke,
dybe skove, og det er ikke mange, der har vovet at
fælde et træ der.

Otte kilometer sydvest for Kandra - d6r hvor
IVæråen og Gedeåen løber sammen - findes et
område med ler. Leret er af en fortrinlig kvalitet
og den fragtes til Kandra for atblive fon'andlet til
keramik. Simplere lerbmges til tegl på stedet og
brændes i ovnene d6r-både mursten og tagsten.

Berendia udgør den nordlige del af Tolan-halv-
øen. Den sydlige del, øen Pelonos og de nordlige
kyster af Koalint-bugten udgør landet Feliciens
landområder. Sydvest for Kandra - i den frodige
Opa-dal - ligger Entika, hovedstaden i Berendia,
godt beskyttet mod havets stome afhøje bjergkæ-
der og afrandet af den vældige Opa-flod. Bjergkæ-
den syd for Opa-dalen, Erbulas, der udgør græn-
sen til Felicien, er hgj, bred og yderst sværtfrem-
kommelig.

Feliceme er et aggressivt folk. De er dygtige
søfarere og de holder sig heller ikke for gode til pi-
ratvirksomhed. Folk fra Berendia prøver derfor så
vidt muligt at lade være med at sejle rundt om
Tolan-halvøens sydlige spids, men fragter det
meste af landets gods pr. karavane tværg over
halvøens nordlige del - mellem havnebyerne
Artema og Lindaros. Artema ligger på den nord-
vestlige kyst, Lindaros på den sydøstlige, og
Kandra ligger stort set midt mellem de to byer.

Da så mange handelsfolk passerer gennem
Kandra og da der bor så mange købmænd i byen,
har man en liberal holdning til andre racer og
arter, ogman tolererer de allerfleste - dog under
forudsætning af at de følger byens love. Man har
også indset, at behandler man ikke-me''neskelige
arter og racer godt, frtemmer det handelsudbyttet
med disse. Specielt er man interesseret i handelen

med dværge og elverfolk. Med dværgene fordi de
er de eneste, som kan smede sværd og mstninger
af mithril, metallemes metal, og med elverfolke-
ne fordi de kan tilvejebringe de sjæIdneste urter,
de bedste buer og pile samt de mest udsøgte
kunstværker.

Erbulas-bjergene er ikke videre indbydende, da
der bor ganske mange sortfolk på de kanter. Der
findes ganske vist mange forter og befæstninger,
hvoraf et fåtal holdes af feliceme og nogle flere af
Berendia, men de aller fleste er forladte. Felicer-
ne, som mest er et søfarende folk, har aldrig
magtet at trænge ind i Berendia over bjergene -trods flere forsøg - og i de sidste 200 år har der
været våbenhvile langs d6n grænse.

RENHOLDNING
Det, der er særligt ved Kandras renholdning, er
det kloaksystem, som varetager byens flydende
affald. Det omfatter kun husene i selve byen oger
altså ikke voldsomt stort (altså ikke på nogen
måde så stort som de tilsvarende systemeri f.eks.
Paris eller Wien). Der er ingen gange eller kana-
ler, som etmenneske kanbevæge sigrundti, men
bare et netværk af tegkvr med en halv meter i dia-
meter, som ligger 30-60 cm under gadeniveau. I
følge byens love er det forbudt af proppe faste
genstande ned i kloakkerne, og hver åbning er da
også forsynet med et netværk for at forhindre
noget sådant. Manglen på fast affald i kloaksyste-
met gør også, at mængden af rotter kan holdes
nede på et acceptabelt niveau.

Fast affald og latriner hentes af skraldemænd
og køres til noget, der kan minde om en losseplads
for at blive komposteret. Husholdningen med de
mange naturproduktar gør, at der ikke bliver så
meget affald, og da ting som plastik og papir ikke
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findes i affaldet, kan komposten bruges direkte
som gødning elter bare et par år. At være skralde-
mand er naturliryis ikke noget velansetjob, men
nødvendi gt, og Mdet i Kandra afl ønner sine skral-
demænd godt, bl.a. med ethus et godt stykke uden
for byen, så byen kan slippe for at have dem
boende inden for murene.

Hvis man derfor savnmenligner Ibndra meden
by i middelalderens Europa, så er den et under af
renhed. Vist er der en vis hørm nrndt om i byen,
men den er langt fra så fæl som i virkelighedens
byer.

ORDEN OG OPSYN
Kommandanten har ansvaret for IGndras forsvar
og bevogtning. Byvagten, der i daglig tale bare
kaldes 'vagten', er Kandras politistyrke. De pa-
truljerer i byens gader og på dens mure - om
dagen for at forhindre ballade, slagsmål, tlveri og
andre lovbrud og om natten for at kunne stoppe
indbrud og brande.

I Kandra patruljerer 6 patruljer på gaderne om
dagen. Hver patrulje består af 4 mand. Hver port
har 8 vagtfolk og I befalingsmand. Om natten
patrulj erer 2 patrulj er med 4 mand på gaderne, og
der er 3 mand samt 1 befalingsmand ved hver
port. Dagspatruljeringen begnder kl. 6 om morge-
nen. På den tid åbnes ogpå byens porte. De lukkes
igen kl. 9 om afteneo, og derefter kan kun gående

- og med noget besvær også heste - lukkes ind
via de små døre, der findes i Nørre Port og Søndre
Port. Efter midnat skal man have meget gode
grunde parat for at blive sluppet ind i byen.

Bemærk at befalingsmændende ved portene
ikke er nogle dumrianer. De er dygtige mænd med
et godt omdømme, der har vist sig i stand til at
kunne træffe alle de beslutninger, der kræves af
en vagthavende befalingsmand. Man må finde på
en virkelig god løgahistorie, hvis de skal hoppe på
den. Og de holder sig hellere til det sikre og
velkendte fremfor det usikre og ukendte. Bemærk
også at vagternes forlægninger ligger klods op og
ned afbyportene. Er det nødvendigt kan en befa-
lingsmand i stor hast skalfe et par ekstra vagter,
der kan følge ned som eskorte.

Patruljerne på gaderne overgår til natpatrufe-
ring ved titiden om aftenen, hvor de fleste værts-
husgæster er gået hjem, og hvor langt de fleste
allerede har lagt sig til at sove.

Murene ovenåges af to-mands patruljer - om
dagen aftremands - 6n fra hver port- om natten
en pahulje fra vagtkvarteret.

De store veje til og fra Kandra er de såkåldte
Rigsveje, der patnrljeres af Garden. Garden er
den kongeligt vagt, som bl.a. står vagt ved kong-
ens slot. Disse vagtpatruljer består af 8-12 golda-

6

terfra Garden underkomando afen lØjtnanteller
kaptajn.

SL-PE,RSONER
I teksten er omtalt en hel del SLpersoner. Hvis
men ser nærmere på dem, vil man se, at de ofte har
høje grundegenskaber og færdighedsværdier,
hvilket kan virke uretfærdigt. Men husk på at
disse trærsoner har levet og overlevet længe, og at
de derfor har været i stand til at sikre sig vigtige
og magtfulde poster i Kandra. De er kort sagt
meget specielle personer.

ABNINGSTIDER
De fleste håndværkere i l{andra arbejder fra otte
om morgenen til fem om a{tenen med godt en
times pause midt på dagen. Men allerede efter
klokken fire om eftemiddagen kan det være svært
at få fat på en håndværker, da de fleste vil være
helt færdige med deres arbejde til klokken fem,
når de skal slutte dagens arbejde. Butikkerne
åbner omkring klokken ni om morgenen og har
derefter åbent til seks eller s1ru om aftenen. De
håndværkere, der både har eget værksted og for-
retning, begynder klokken otte i selve værkstedet,
men åbner først for salget klokken ni. Værkstedet
og produktionen fortsætter stort set til klokken
fem. - hvis de da ikke albrydes af kunder - og
derefter holder forretningen åbent for salgi yder-
ligere to timer.

Akademikere og andre med mere'lærde'profes-
sioner har ingen egentlige arbejdstider. De tager
imod deres kunder, når det passer dem. De er
heller ikke så aIhængige af dagslyset for at kunne
arbej de, og deres kunder er i m.ange tilfælde hånd-
værkere, der jo har deres eget arbej de at tænke på.

TOID OG SKAT I KANDRA
De, der bringer varer ind i lGndra for at sælge
dem der, må betale told, mens de, der bor i selve
byen, slipper for told, men i stedet må de betale
skat.

Indtægterne fra skatt€n ogafgifterne bruges til
at opretholde Byvagten og alle de ØvÅge af byens
orgarrisationer og til vedligeholdelse af bymuren,
portene, rådhuset samttil envis gradogsåtil drilt
af Akademiet. Det medfprer jo en vis beskyttelse
(nod rwere f.eks.) at bo inden for byens mure, og
markederne trækker jo kunder til, så det er bedre
at sælge inde i byen end udenfor. Toldafgiften
plejer at være 2-3Vo af det indførtes værdi.

De , der bor i byen og betaler skat der, må indføre
varer til eget forbmg frit. Den, der misbnrger
denne ret (og smugler for andre) risikerer at miste
sit borgerbrev og blive emidt ud af byen. Kun



byens borgere må eje huse i byen. Skatten er lVo af
indtægten ellett%o af fomuen pr. år for den, der
er uden en løbende indtægt. For at kunne blive
indbyggeri byen måman enten have en personlig
fornue på 3000 søhrmønter, en 4nsættelse hos en
afbyens håndværkere/specialister eller være parat
til at åbne egen håndværksforretning. For at opnå
godkendelse af Mdet i det sidste tilfiælde må
professionen enten ikke være repræsenteret i byen
i fonejen eller også skal repræsentanter for det
eller de allerede eksisterende fag godkende, at der
slår sig en ny ned i semme fag i samrne by.

Toldbelagte varer:
* bagværk
* bryggede drikke
* krydderier
* olier
* parfumer
* vokslys
* huder og skind
* pelse og pelsværk
* stoffer og vævede bånd
* billedvævninger og gobeliner
* !øj og beklædningsgenstande som hatte, sko

m.m.
* kunre
* Ønder
* knrkker og lertøj
* møbler
* lædenrarer som sadler, remme og lign.
* reb
* guld og sølv, ubearbejdet eller i form af blade

eller varer
* varer af messing, bronze, kobber og tin
* våben
* glasvarer
* spejle
* lamper
* låse
* telte

MARKE,DER OG HøTNDER
Det er byens markeder, som alle i Kandra relate-
rer alting til. Når der er et etort marked, sattrleg
der altid masser af mennesker og andre væsner
fra nær og fiern, og byen blomstrer yderligere op.
Det er den slags begivenheder, der markerer ti-
dens gang, hvad enten det drejer sig om uger,
måneder eller år. Her følgpr listen over narkeder
i l&ndra med de største og vigtigste til sidst.

TORVTMAN,KT,DER,
Hver torsdag alholdes der tonremarkeder på Sto-
re Tonr og på Nøme Tonr. Det er bøndenre fra
egnen omkring byen, som kommer med deres

varer for at sælge dem til byens indbyggere. Det er
mestæg, smør, høns, pattegrise, rodfrugter, kålog
grønsager, men også ting som honning, vokslys og
strikkede uldvarer kan findes.

KREATURMAR,KI,DER,
Den første weekend i hver måned alholdes krea-
turmarked uden for bymuren - øst for Kongepor-
ten. Markedet er livligst tidligt på foråret og om
efterfuet, men selv midt om sommeren kommer
der bønder for at sælge får, kper og heste. I(reatur-
markedet starter om fredagen og fortsætter for
det meste til hen på aftenen om lgrdagen, men er
der for alvor gangi den tages søndagen også med
i løjerne.

HøSTMARKED
Dette marked alholdes den første weekend i den
tiende måned, og falder altså sernmen med den
måneds kreaturmarked. På det tidspunkt har
bønderne nået at få hele årets høst i hus, og dyrene
har vokset sig fede i løbet af sommeren og det
tidlige efterår. Rodfrugter, korn, kål oggrønsager
sælges i store partier. Hele flokke af slagtekvæg
bytter ejere, ogbønderne sørger for at få komplet-
teret og repareret deres værktøj og redskaber hos
byens håndværkere. Hvis det har været et godt år,
under de sig måske endog også et glasvindue til
gården eller nogle meter silkestof.

TOR,ÅR,SMAR,KE,D
Dette er så absolut årets største begivenhed i
Kandra. Markedet varer hele anden uge i femte
måned og falder altså sammen med Sankmas
dragefest. Det, der kendetegner hele denne mar-
kedsuge, er feststemningen. Vinteren er forbi for
denne gang, og sommeren er på vej. På dette
marked sælges ikke så meget kvæg og så mange
landbrugsprodukter. Det er i stedet håndværks-
varer af enhver art, der bytter ejere. Vinteren
nedsætter altid antallet af karavaner, og handlen
stagnerer, men når foråret kommer, begynder
fragtstrvmmen igen. Vareme stilles her ikke i
skyggen af alle de mange dyr, som det ellers ville
være tilfældet ved høstmarkedet. ÆIe håndvær-
kerne har klemt på i de lange vintermåneder, og
nu viser de deres bedste og fonremmeste produk-
ter frem.

Derudover kommer der karavaner til lGndra
godt to gange om måneden. De fører nye, eksotiske
varer fra fieme egne og lande med sig, inkl. alle de
nyheder, som ingen tidligere har hørt. Mænd og
kvinder, der har været på rejse i mange måneder,
kommer hjem til slægt og venner, og folk fra
ukendte egne med fremmede tungemål skuer ud
over Kandras gader for første gang.
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Rf,uGtøsE, HøfnDER,
I forbindelse med de religiøse højtider plejer de
fleste håndværkere af holde lukket- selv sådan-
ne som ikke tilbeder i Unge Guder.

På forårets sidste dag, dvs. den sidste dagi den
fierde måned., rejser man store bål, som man
tænder om aftenen for at hylde Ninnave.

Den anden uge i femte måned afholdes en stor
dragefest til Sankmas ære. Æle flyver med drager
og ser, hvis der kan komme højst.

Taksigelsesdagen ligger om efteråret, når hele
høsten er overstået, og da albrænder bønderae
nogle afderes dyrkede afgrøder som et offer til
Visha.

Ved efterårsjævndøgn renser Sankma-dyrker-
ne deres sjæle ved at stå på Storetinde og lade
vinden suse rundt om sig.

Den 63. nat efter efterårsjævndøgn (den 26. dag
i den elfte måned) højtidligholder man mindet om
ens hedengangue slægtninge, og men tænder et
lys for deres sjæle.

EN BYBO SKABES
Det er ikke alle håndværkeDe og byboere, der er
beskrevet i dette hæfte. De fleste må man skabe
selv. Det er davigtigt at tænke på, hvilke gmnde-
genskaber, håndværket (eller professionen) byg-
ger på. Det er f.eks. vigtigt for en kurvefletter, at
vedkommende er smidig og fingerfærdig, så SMI
er her en vigtig grundegenskab. Og en smed må
kunne løfte hammeren hundredevis afgange hver
dag, så her er STY en vigtig egenskab. Slå 2T6+6

FRA HUSNUMMER TIL NAVN
Huse noteret med kursiv rummer en virksomhed
(eller har en ejer), som ikke er'åben', dvs. at der
ikke findes nogle skilte uden på huset, der fortæI-

7 Vestre kuørter
2 Glaspuster
3 Pottemager
4 Støber
5 Vøshehus og vashzkone
6 Vinhandler
7 Rid.dcr
8 Musiker
g*
10 Brændehandler
11 Vandbærer
12 Stenhugger
13 Værtshuset Bpde Endor'
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for gnrndegenskaben, og 3T6 for de Øwige. Det er
naturligvis ikke sådan, at man får en højere SMI
ved at flette kurye. Det viser bare, at personer med
en høj SMI bliver dygtige som netop kurveflettere
og derfor vælger de ofte netop dette arbejde.

Hvis man ikke allerede ved, hvilken færdighed
personen har sin styrke i, så kan man slå 5 stk. 6-
sidede tenringer og se, hvor mange af dem, der
viser 1 eller 2. Dette er rollepersonens FV i hånd-
værket. Viser ingen af tenringerne I eller 2, sæt-
tes FV dog til 1. Rollepersonens FV i at vurdere en
genstand, der er fremstillet inden for vedkom-
mendes fag, sættes til 4xhåndværkets-FV, og han
eller hun vurderer og takserer altid ddt, vedkom-
mende selv har fremstillet til FV 20. (Eksempel:
En rebslager med FV 4 i rebslageri kan Taksere
reb og toweerk til FV 16). Håndværkeren må
benytte en særlig modifikationstabel, hvis pro-
duktet er ualmindeligl eller sjeeldent.
Hyppighed Modifikation

Ualmindelig *0
ffii'iiillfh*i +:iffiiiiti+
Meget sjælden -3
Dog bør man huske, at hvis mllepersoner beder en
specialist om at vurdere en genstand, de har
fundet, kan vedkommende give forkerte svar af
helt andre årsager. Specialisten vil måske gerne
selv købe genstanden, fordi den er værdifuld, og
angiver derfor en for lav værdi for at slippe for at
betale så meget. Eller måske bliver specialisten
sur over at blive forst5rret og udslynger så en for
høj værdi for at skabe fondning og usikkerhed.

Ier noget om, hvilken slags håndværker eller
specialist, der holder til i huset. Hvis der står * ud
for nummeret, betyder det, at huset ikke har nogle
beboere i dette hæfte. SL kan benytte disse huse
efter behov.

DETAILBESKRIVELSE AF KANDRA

14 Tømrer
15 Vognnager
16 Klejnsmed
17 Metalstøber
18 Juveler
1 9 Iftoen'Den Flydende Bjælke'
20 Møbelsnedker
21 Rebslager
22 Smed
23 Tømrer
24 Sækkemager
25 Slagter
26 Remsnider

27 Bogholdcr
28 Lejestald
29 Brygger
30 Bager
31 Pantelåner
32 Stet'mester (broer,

hvælvinger)
33 Købmand (and)
34 Sølvsmed
35 Snedker
36*
37 Forgylder
38 Barber



39 Sadelmager
40 Skrædder
41 Våbensmed
42 Købmand
43 Vinhandler
44IGoen "Ibtten og

Kindhesten"
45 Vinhandler
46 Værtshuset "Falken'
47 Købmønd
4g*
49 Rustmester
50 Støber
51 Brændehandler
52 Syerske
53 Søndre Kvarter
54 Skomager
55 Bødker
56 Bager
57 Urtekræmmer
58 Beslagsmed
59 Matematiker
60 Stenmester
61 lærd mand
62*
63 Bogbinder
Ml-æge
65 Møbelpolstrer
66 Pantelåner
67 Kun'efletter
68 Rebslager
69 Bødker
70 Møbelsnedker
71 Kistemager
72 Kobberrsmed
73 Bogholdcr
74 l-ærd, mønd
75 Musikingtrumentbygger
76 Matenøtiker
77 Søndre kuarter
78 Lejestald
79 Skomager
80 Brygger
81 TYæskærer
82 Bager
83 Pottemager
84 Støber
85 Pottemager
86 Aduoh,at
87 Tagtækker
88 Overs€etter
89 Bygmester
90 Vogumager
91 Tømrer
92 Snedker
93 Beslagsmed
94 Skomager

95 Kedelflikker
96 Akademiet
97 Skriver
gg*
99 Akodprnicts stald
100 Værtshuset'Det Faldende

Sværd'
101 Skomager
702 Lærer
103 Bundtmagep
104 Købmændenes Hus
105 Skrædder
106 Hattemager
107 Veever
108 Fanrer
109 Garyer
110 Danser
111 Værtshuset'Kejserens Sko'
112 Korttegner
113 Murer
114 Rådmønd
115 Byuagten
116 *
117 Bager
118 Brygger
119 Tagtækker
120 Vognnager
121 Tømrer
122 Skriuer
123 Murer
124 Bogholdcr
125 Instrumentmager
126 Vaskehus
127 Teltmager
128 Murer
129 Ternpel uict tit Eilaia
1.30 Bordcl
131 Væver (kvinde)
132 Byvagten
133 *
134 *
135 Hæler
136 Støber
137 Rebslager
138 Båndvsever
139 Magiker
140 Spåmand
141 *
142 Sadelmager
143 *
144 Peryamentmager
145 Gravør
146 Pantelåner
147 *
148 Rustmester
149 *
150 Kistemager

151 *
152 Sækkemager
153 *
154 lfl.ejnsmed
755 IÅsesmed
156 *
157 *
158 Fuglehandler
159 Brændehandler
L60 Tyuenes Lau
161 Hæler
162 lÅsesmed
163 Lampemager
164 *
165 *
166 *
167 *
168 Skomager
169 Troubødour
770 Jordcmor
171 Hattemager
172 *
173 Snedker
174 *
175 Metalstøber
176 Kodriuer
t77 *
178 Troubadour
179 *
180 Syerske
181 Kodriuer
182 Smed
183 Støber
184 Beslagsmed
185 Kobbersmed
186 Snedker
187 Købmand
188 Stenmester
1gg *
190 Slagter
191 Kedelflikker
192 Poet
193 Bødker
194 Værtshuset'Det Flyvende

Hjul'
195 Bødker
196 Apoteker
197 Konditor
198 HæIer
1gg *
200 Lampemager
201 Købmønd
2O2Bager
203 Sølvsmed
204 Møbelpolstrer
205 Skorstensfejer
206 Lærer
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207 Kriger
208 Danser
209 Stenmester
210 Bager
277 Herberg (Ninnøue)
212 Præst (Sholak)
213 Præst (Visha)
274 Præst (Sønkma)
215 Præst Kushtø)
216 Smed
217 Jord.emor
218 Pottemager
219 Sygehus
220 Kloster
221 Tempel viet til Sholak, Vis-
ha og Ninnave
222 Tempel viet til Kushta
223 Munke og urtehøue
224 Sp&mand
225 Bogholder
226 Astrolog
227 Brygger
228 Låsesmed
229 I'æge
230 Kuørtervagt
231 Smed
232 Nordre Kuørter
233 Købmønd
234 Urtekræmmer
235 Bogholder
236 Guldsmed
237 *
238 Søngl,ærerind.e
239 Parfumehandler
24oPanbelåner (dværg)
241 Lysestøber (kvinde)
242 Alkyrnist
243 Vandbærer
244 Kuwefletter
245 Brændehandler
246 Sp&rnønd
247 Spejlmager
248 Forgylder
249 Barber
250 Juveler
251 Skriver
252 Rustmester
253 Våbensmed
254 Troubqd,our
255 Brygger
256 Pantelåner
257 Kuwefletter
258 Klejnsmed
259 Slagter
260 Vognnager
261 Beslagsmed
262 Garuer
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263 Kommandøntens bolig
264 Y ærtshuset'Det Skrigende

Svin'
265 Bogbinder
266 Spejlmager
267 Købmand
268 Ikigernes hus
269 Pottemager
27O Brændehandler
271 Glaspuster
2T2Yognmaget
273 Skriver
274 MetalsØber
275 Skrædder
276 Støber
277 Baget
278 Fawer
279 Hæl.er
280 Pottemager
281 Kriger
282 Herold
283 Gravør
284 Båndvæverske
285 finsmed
286 Poet
287 Lærd mand
288 Væver
289 Rådhus med riddersal
290 Kistemager
291 Rådsoldcrmønd
292 Rådsskriuer
293 Ridder
294 Tømret
295 Skriver
296 Brygger
297 Vognmager
298 Juveler (dværg)
299 Væver
300 Murer
301 SkulpØr
302 finsmed
303 Rebslager
304 Tømrer
305 BødEl
306 Beslagsmed
307 Sækkemager
308 Købmønd
309 Møbelsnedker
310 Rustmester
311 Tømrer
312 Vognmager
313 Snedker
314 Sangl^ærerindc
315 Magikernes Hus
316 Rå.dmand
317 Advokat
318 Bank
319 Bundtmager

320 Værtshuset 'Ønen og
Barnet'

321 Lampemager
322 Guldsmed
323 Oliehandler
324 Låsesmed
325 Apotek
326 Elfenbensskærer
327 Bygmester
328 Stenhugger
329 Bager
330 Kobbersmed
331 Parfumehandler
332 Korttegner
333 Astrolog
334 Brygger
335 Barber (finere)
336 Snedker
337 Tagtækker
338 Murer
339 Tagtækker
340 Pantelåner
341 Skorstensfejer
342 Syerske
343 Musiker
344 Bordzl
345 Brygger
346 Pottemager
347 Alkymist
348 Kurvefletter
349 Skorstensfejer
350 Skulptør
351 Troubødour
352 Møgiker
353 Metalstøber
354 Glaspuster
355 Værtshuset "Druidens

Hoved'
356 Boghold.er
357 Lærer
358 Brændehandler
359 Sølvsmed
360 Gobelinuæuer
361 Gobelinvæver
362 Gravør
363 Oversætter
364 Stenmester
365 Garver
366 Beslagsmed
367 Smed
368 Jordcmor
369 Sadelmager
370 Møbelpolstrer
371 Byvøgten
372 Støber
373 Kobbersmed
374 Lejestald



KøBMÆND OG HANDTENDE

FUGTEHANDTER. (ls8)
Handler med. levende fugle - fra spun'estørrelse
og opefter. Fuglende anvendes til fornøjelse (sang-
fugle) og mad (kramsfugle). Hos fuglehandleren
kan man også købe fier til at lave penne af.

KøBMÆND
(t ,42, tn, 187,2Ol,233,267,3O8)
I disse huse, der ofte kaldes for købmandshuse
eller købmandsgårde, bor der normalt en hel
købmandsfamilie. De er ofte rige, og de har vare-
lagre, tager sig afkaravaner og befragter skibe i
havnebyerne. De handler mest med tørrede varer
og sælger kun i partier, med mindre det da drejer
sig om usædvanligt esklusive ting. De forskellige
købmandshuse har med tiden specialiseret sig i
forskellige typer af varer. Det hænger ofte såm-
men med, om den, der foretager alle opkØbene, er
specielt god til at vurdere netop disse typer af
varer.

Købmandsfam.ilien i hus 33 er hvide ænder med
familienarmet Quicho. Lige siden de kom til lGndra
for over 50 år siden, har de andre købmænd
forsøgt at smide dem ud-både afKøbmændenes
Hus og af Kandra. Men ingen har nogensinde
kunnet finde en fomel gnrnd til at ggre det.
Sandheden er, at de andre bare er mistænksomme
over for en købmand, der ikke er af menneskerace,
og det er ikke blevet bedre af, at Quichoernes
forretning har været blomstrende. Familiens
overhoved (hans fomavn kan man desværre ikke
stave til) har i de sidste år engageret sig i kampen
mod de sorte ænder og disses piratvirksomhed.
Derfor har han flere gange set stort på loven i
Kandra og smuglet våben irnd sam men med anden
kontrabande, som han så har fordelt og derefter
smuglet ud igen.

KøBMÆNDENES HUS (TO4)
Købmændene har ingen fast organisation, men de
har stiftet noget, der nærnest kan semmenlignes
med en klub. De mødes for at drøfte fælles proble-
mer, og selv om de er konkurrenter, så samarbej-
der de, når det er nødvendigt, og de holder deres
mØder i deres eget hus.

Huset har to etager og er bygget helt af sten med
små tilgitrede vinduer. Det er gnrndiet bevogtet
af lejede soldater, da huset også fungerer som
varelager. Faktisk er størstedelen af stueetagen
og dele af den øverste etage lager. De rum, der ikke
er lager på den øverste etage, er mødelokaler og
nogle små kontorer, og i stueetagen er der desu-
den en entr6, et rum til vagten ogtrappenre ned til
kælderen. Oæå bogholderen har sit kontor her i

stueetagen. Det er ha-, der fører regnskab med
alt det, der er oplagret i huset - og han f6rer også
regnskab over alt, hvad der føres ind og ud. Han
svarer også gerne på spørgsmål og kan henvise til
den nærmeste købmand, når det gælder indkøb,
salg eller fragt. Bogholderen er i Købmændenes
Hus fra kl. 8 morgen til kl. 5 eftermiddag med 6n
times middaæpause.

Lagerlokalerne kommerman til viaen storport
i øst-siden afbygningen fra Skræddergade. Møde-
lokalet og hovedindgangen vender ud mod Store
Torv. Både bogholderen og vagtchefen har npgler
til lagerporten og hovedi:rdgangen. Købmænde-
nes Hus fungerer som arkiv for købmændenes
regnskaber og for deres handelsaftaler. En af
hvælvingerne i kælderen er blevet specielt indret-
tet til dette formåI. Det er blevet drænet omhygge-
ligt, så fugt ikke skal kunne ødelægge de mange
papirer og pergamenter, og rummet er desuden
forsynet med to ståldøre (af gittertypen) med in-
dbpdes forskellige låse. Der findes kun 6n n6gle
til hver lås, og de opbevares af to forskellige
købmænd, der begge må være tilstede, for at man
skal kunne komme ind i hvælvingen. Kælderens
andet hvælv er indrettet på samme måde, men her
er der fælles lager bl.a. for meget kostbare varer.
Nøglerne til dette rrm opbevares afvagtchefen og
bogholderen, så d6r er det lettere at komme ind.
Nedgangen til de to kælder-hvælvinger skervia to
separate trapper.

oTTEHANDTER (323)
Handler først og fremmest med brændbare olier
(lampeolie), men handler også med smgreolier,
konsistensfedt, vellugtende olier (endog sæbe) og
spiseolier.

PARIUMT,HANDLER (239, 33 I )
Handler med vellugtende olier og essencer. Er
også detailforhandler.

VINHANDTER (6,43,451
Handler med vin og andre drikke, bl.a. alkohol.
Har vinkælder til forædling af vin. Handler både
en gros og en detail.

HANDVÆRKI,RE
De fleste producerende håndværkere har brug for
værkØj og andre redskaber. Disse tingfremstiller
de ofte selv, men afog til får de hjælp af klejnsme-
de, snedkere eller møbelsnedkere.

BTSTAGSMT,D
(58, 93, l&, 261,306, 3661
Smeder hestesko og søm. Skor heste og kan af og
til også reparere vogne.

11
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BOGBTNDER (63,265)
Indbinder skrevne eller blanke ark til bøger og for-
syner dem med bind, guldsnit m.m. Husk på at
man endnu ikke kan trykke bgger,så alle bøger er
håndskrevne.

BUNDTMAGER (103, 319)
Syr pelse af skind. Handler med skind. Køber af
pelsjægere og garver enten selv eller lader det ske
ude i byen. Fremstiller kraver, besætninger, jak-
ker og frakker af skind og læder. Fremstiller også
huer og pels- eller skindfutteraler.

BYGMrSr,n (89,32n
Planlægger og administrerer husbyggerier. Teg-
ner og konstmerer bygningsværker. Efter en
beslutning i byens Råd, må intet hus inden for
bymuren opføres uden en ansvarshavende, kyn-
dig bygmester.

BøDKI,R (55, 69, 193,195)
Binder beholdere af træstave som f.eks. tønder, vi-
nankre, bøtter, kar, tejner, malkespande og
smørkærner. Er meget dygtige til at håndtere træ,
der formes med vame. Fremstiller også hylstre af
træ.

BÅNDVÆVEn, (138, z'8/,,l

1L"" 
enten pyntebånd eller bånd til at remme

E LFENSBENSST(ÆRI,R (3261
Handler med elfenben og andre ædlere horn og
ben, f.eks. søslangehorn. Af horn ogben fremstil-
les pyntegenstande og smykker. Han eller hun
udfører også indlægnings-arbej der (intarsia) med
ben, horn, perlemor og skildpadde.

rAR\tER (1O8, 2781
Farryer fibre, gam og vævet klæde med animalske
fanrer og plantefan'er. Hele stykker færdigt tøj
fanres dog sjældent. Handler med ganx og af og til
også med tøjfarrrer.

toRGYtDER (37, ZÆl
I'ægget efter kundernes ønsker bladeuld på træ-
og metalgenstande samt på møbler, våben og
tænder. Fremstiller gyldenlæder.

GARVER (1O9, 262,365)
Bearbejder huder til læder og skind. Håndværket
kræver store kar, meget vand og er i øwigt ildelug-
tende, så den slags virksomhed er stort set forvist
til steder uden for Kandra. Garverbodeme inde i
selve byen rurnmer stort set kun lager for færdige
produkter. Salg og indlevering af huder til gan'-
ning finder sted der.

t2

GLASPUSTT,R, (2, 2Tl, 354)
Fremstiller glas af sand, kalk og soda. Bruger
store meengder tree og kul til brænde. Puster
flasker, karafler og meget andet af glasmassen.
Fremstiller også'måne-glas' til vinduer. Det er
den eneste form for plan-glasr rrran kender til.
Glaspusteren kan også skære i glas og fremstille
indfatninger.

GOBETINVÆVER (360, 36t)
Væver stoftapeterog gobeliuer. Arbej der som regel
efter bestilling. Ofte er det en rig person, der gerne
vil forevige en eller anden begivenhed i en billed-
vævning.

GRAVøR (145,283, 3621
Graverer i metal - af og til også i hårdt træ. De
forskellige gravører har specialiseret siginden for
forskellige metaller. Nogen arbejder helst i guld,
andre på kobber og atter andre igen på jern og stål.

GUTDSMED (236,3221
Køber og sælger guld. Smeder, støber ogciselerer
i guld. Kan også arbejde i sølv, kobber og platin.
Fremstiller smykker og pragtgenstande i guld.
Valser tynd guldfolie (bladguld) til forgylderne.

HATTEMAGER (106, l7ll
Fremstiller hatte, hætter og huer af enhver art.
Forsyner dem efter ønske med bånd, spænder, fier
m.m.

INSTRUMEMMAGER (I25)
Fremstiller de præcisionsinstnrmenter, som byg-
mestre, astrologer, magikere, alklm.ister og læger
måtte ønske.

ftr\rEtER (18, 25O, 298l
Køber og sælger uforarbejdede og slebne ædel-
sten. Sliber selv ædelsten. Handler med smykker,
der har sten. Leverer slebne eedelsten til guld- og
sølvsmede. Handler med halvædelsten og andre
ædle stensort€r til brug i mosaikker m.v. Juvele-
reni hus 298 erendværg, oghan erheltusædvan-
ligt kyndig, når der drejer som om eedelsten (FV
5).

KT,DEITIIKKT,R (95, t9I)
Sa"'mennitter større kar af kobber- eller stålpla-
der, f.eks. den indre del af gmekedler. Fortinner
kobberkar. Kan klare alle typer afkonstruktioner
med (metal)plader.

KrsrtMAGER, (71, l5O, 29O)
Frcmstiller kister til opbevaring af alt slags gods
samt æsker, kasser og mål af forskellig art. Kan
indsætte låse i de forskellige produkter. Kan sinke
i træ.



KLE|NSMED (t6, 154, 258)
Smeder håndtag, hasper, søm, hængsler, krom-
per og alt andet finere smedearbejde i jern. De
fremstiller også blankværktøj (f.eks. knive, segle,
leer, huggerter, stemmejenr og sakse) til byens
håndværkere og landsbyernes bønder.

KOBBERSMED (72,195, 33O, t73l
Slfu kobber til fade, kander, spande, forme m.v.
Lægger kobbertage. Valser kobber til plader.

KURVEflETITR (67, 2l+, 257, :|ltg)
Fletter alle slags kun'e af plantefibre - fra minia-
turekurye og nipsgenstande til hele møbler.

TAMPEMAGER (163, 2OO, ?2ll
Fremstiller lygter og lam per til olie-brug. Harn rer
og lodder oliehuset i kobber eller messing. Forsy-
ner lampen med håndtag, ydre hylster, skydelåg
(til hastig mprkelægning) eller spejl (for at kunne
rette lyset i en bestemt retning). Finere lamper
har glas, og det bliver da fremstillet af en glaspu-
ster efter lampemagerens instnrkser.

rYsEsrøBER QnD
Støber lys af stearin, voks og tælle.

tÅsEsMED (155, 162, z2g, SzLl
Fremstiller låse og n6gler. Særlige specialister i
kistelåse, dørlåse, enkle låse oghængelåse findes.

METATSTøBER (lT, 175, 274, 353)
Metalstøbere (gørtlere) støber i messing, malm
eller bronze. Spænder, knapper, beslag, klokker
(store og små), bjælder, r6gelseskar m.v.

MURI,R (l 13, lzt, l2g, 3oo, 339)
Murer med teglsten eller eventuelt udhuggede
sten og mørbel. Bygger husmure, hvælvinger,
kældre, ovne og pejse.

MUSIKTNSTRUMLNTBYGGER (75)
Bygger musikinstrumenter. Da musikinstrumen-
ter er så individuelle, og da der ingen standarder
findes for, hvordan de enkelte instrumenter skal
se ud, bygger vedkommende stort set efter kun-
dens ønsker.

MøBEIPOISTRERE (65, 2(n, 37O)
Betrækker polstrede møbler. Forsyner dem med
fyld og spænder derefter betrækket over dem.

MøBELSNEDKI,R (2O, 70, 3Og)
Fremstiller møbler - også af ædle træsorter -f.eks. stole, borde, skriveborde, pulte, boghylder
og senge. Fremstiller også de indviklede arbejds-

borde ogarbejdsbænke, som mange håndværkere
behøver.

PERGAMT,NTMAGER (t4g;1
Fremstiller pergament af fåre-, gede- og kalve-
skind, men sælgerogså papir afklude ogpapyrus.
Enkelte pergamentmagere fremstiller også blæk
og penne.

POTIEMAGER
(3, 83, 85, 218,269,29O, 34.6,l
Drejer potter, knrkker, krus, skåle, fade m.m. i
lertøj og porcelain. Æt brændes i ovne. På grund af
brandfare ligge alle Kandras brændeovne langs
med bymuren.

RTBSLAGER (21, 68', 137,303)
Spinder garm af hårde fibre og slår reb af garnet.
Af rebet kan der senere fremstilles net, rebstiger
m.m.

REMSI(ÆRLR, (26)
Af læder skæres remme, bælter, strygeremme,
tasker, tøfler, Mndledsbeskyttere, skeder til sværd
og dolke. Desuden fremstilles pengebælter og
forskellige forner for punge.

SADELMAGERE (39, I42, 3691
Fremstiller sadler, bidsler, seleØj, tøj ler, tømmer,
remme etc. Køber beslagene af metalstøberc og
klejnsmede. Sadelgiorde købes af båndvævere.

SKoMAGER (54, 79,94, lO1, 169)
Fremstiller sko, sØvler og sandaler af læder.
Fremstiller også læderemner, der skal kunne tåle
stort slid.

SKRÆDDERE (4O, tos, 2751
Syr tøj at stof på bestilling. Syr endog større ting.
De syr ikke i læder bortset fra kantebånd m.v.

SMED (22, lg2, 216, 231, 3671
Smeder alt grovere gods af ståI, som f.eks. plove,
spader, hakker, hjulkranse, stænger af forskellig
størrelse etc.

SNEDKI,R (35, 92, 173, lg6, 313, 336)
Bygger i træ. Fremstiller vægge og gulve af bræd-
der. Fremstiller døre og vinduer plus detaljer
vedr. indretning.

SPE|LMAGER (247,266.1
Plansliber glas og forsølver det. Et eksklusivt
håndværk med godt bevarere hemmeligheder.
Fremstiller også bronzespejle (støbt af metalstø-
bere).
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STENMTSTnE (32, 60, 188,2O9,3@l
Afsætter husfundamenter, bygger broer, tårne,
mure og andre befæstninger. L,ægger stengulve.
Er kyndige og vidende m.h. t. mineraler og stenar-
ter. Stenmesteren i hus 32 har specialiseret sig i
bygning af broer og andre store hvælvinger.

STøBER (4, 50, 84, 136, 183, 276,3721
Støber i jern efter model, f.eks. ophæng til ildste-
der, kedler, jenrdøre og lignende.

SYTRSKER (52, t8O, 3421
Syr tøj i enklere mønstre. Syr også konfektion
(undertøj, s\iorter m.v.) til forhandlere.

SÆKTG,MAGER (4, 152, }On
Syr i grovere materialer som f.eks. presenning og
jutelærred. Oftest er det sække, men der sys også
presenninger til fragtvogne m.v.

søLvsMtDE (34, 2O3, 359)
Køber og sæIger søIv, emeder og ciselercr i søIv.
Fremstiller og handler med sølvsmykker, sølv til
bordet (kander, tallerkener, bestik o.s.v.) sølv'be-
slag m.m. Fremstiller også bladsølv.

TAGTÆKKERE (87, I 19,337,339)
Tækker tag med halm, Fremstiller også bikuber.

TETTMAGERE (I2A
Imprægnerer stof vævet til teltdug og syr telte af
det. Fors5mer desuden teltet med teltstænger,
barduner, pl6kke osv. Størrelsen kan variere fra
små enmandstelte til rigtige "pavillonerz, store
telte, der bnrges til friluftsarrangementer, fest-
spil m.v.

flNSMtDE (285, 3O2l
Fremstiller fade, bægere, flasker og lommelærker
af tin.

TøMRERE
(14, 2t,91, l2l, 294, 3O4,31t)
Udfører alt det grove snedkerarbejde omkring
hysbyggeri, opstilling af stolper, oplægning af
bjæIker og nejsning af spær.

VOGNMAGER.E
(15, 90, l2O, 260, 272, 297, 3l2l
Fremstiller og repanerer vogne og hjul. Fremstil-
ler også smørelse til vognhjul.

vÆvERE (107,131, 288, z99l
Væver spunden tråd og garn til tøj oS andre
vævede materider. Produktionen spænder rent
kvalitetsmæssigt fra presenninger til damask.

t4

VÅBENMESTIR (49, l4g, 252, 3 l O)
Fremstiller brynjer, rustningea skjolde og hjelme
afmetal og læder. Handler både med nye og brugte
våben. Våbenmestre har en høj status og er nor-
malt mere værdsat end våbensmede, da det er
langt sværere at fremstille en ringbrynje end et
sværd. Metalrustninger fremstilles af prima ståI,
der købes hos en smed, og som våbenmesteren så
derefter smederudi plader, der formes oghærdes.
Lædernrstninger fremstilles af tykt okselæder,
der hærdes i kogende olie ("1æderkogning").

Våbenmesteren på Storegade (49) hedder Oken
Breti, og han er Kandras fomemmeste våbenme-
ster (FV 5), og han har desuden en ualmindelig
dygtig dværg (også FV 5), Lihand Mjødvidne, i sit
brød. Hvorfor Lihand er gået med til at arbejde for
Oken, det er der ingen eller i hvert fald kun få, der
ved, men rygtet siger, at Oken har noget på Li
hand. Men det er helt klart, at Lihand arbejder
uden tvang, og at Oken giver hem størsteparten af
de penge, som hans smedearbejde indbringer.
Lihand er også en af de tå, der kan fremstille
våben og rustninger af mithril, men desværre er
mithril ikke til at opdrive for penge i Kandra. Godt
nok har Lihand selv en stridsøkse afmithril (skade
1T10+3, BV 11) og en kort ringbrynje (STØ 7,
absorbering 7, væEt 5,5 BEP), som han selv har
fremstillet, men han kæmper hellere til sin død,
end han giver disse ting fra sig frivilligt (våben-
færdighed: Stridsøkse 17). Lihand kan også frem-
stille helrustninger, men da der er så ringe en
efterspørgsel på den slags - og da hver enkelt
mstning jo må tilpasses den enkelte bruger - så
har Oken ingen på lager, men de må bestilles og
der må tages mål fra gang til gang. De rustninger,
man kan købe her, er det absolut bedste i Kandra,
men så er de også så meget dyrere.

Oken Breti og Lihand arbejder meget tæt sam-
'men med våbensmeden Tenar Iftandholm (hus
41), og hvis nogen vil have en stump mithril
smedet om til et våben, så flytter Lihand ganske
sinpelt over i Tenars smedje, da den bare ligger på
den anden side afgården bag de to huse.

De øwige våbenmestre er ikke lige så dygtige
som Oken og Lihand. Håndværkeren i hus 1 48 har
kun FV 3, men han har specialiseret sig i at
fremstille rustninger og seleØj af læder med al-
verdens l6kker, løfræløjer og fæstningsanordning-
er - og det gør han helt og aldeles på kundens
bestilling - uden at komme med irriterende
spørgsmåI.

Mestrene i hus 252 og 310 har FV 5 og desuden
svende og lærlinge med FV 3,2 og 1. Deres varer
hæver sig ikke over gennemsnittet, hvis de da
ikke specialbestilles.



vÅnENsruED (4r, zs3)
Fremstiller våben (dolke, sværd, pilespidser, alle
tlryer stanryåben m.m. ), men også værkt4j med en
æg til fredelige formål (f.eks. knive, stemmejem
og sakse).

Den dygtigete våbensmed i Kandra (FV 5) har
sin egen butik og smedje i Grifgade (41). Han
hedder Tenar Krandholm og arbejder nært sam-
men med våbetttttesteren Oken Breti og hans
dværg-kompagnon Lihand (se under Våbenme-
stre).

MADVARER

BAGERE
(3O, 56, 82, 117,2O2,21O,277,3291
Bager brød, lyst og mgrkt, samt knækbrød.

BRYGGERE
(29, gO, I lg, 227,255,296, t34,345)

Brygger ø1, cider og alkoholsvage drikke. Enkelte
fremstiller også brændevin af korn, rodfrugter
eller vin.

KONDTTOn (197)
Fremstiller konditorivaner og andre sØde sager.

$AGffRE (25, lg0,25gl-
Slagter kvæg. Udskærer og sælger kødet

URTEKRÆMMIRE (57, 2341
Sælger krydderier og alle slags tørrede vækster.

SERVICE

BANK (3r8)
Indlån og udlån af penge. Udlån sker mod en for-
rentning på ca. 30Vo pr. år. Indlån sker uden
forrentning. Banken er privat, d.v.s. at bankdi-
rekØren selv dækker alle underskud, men tager
så også alene en evt. gevinst hjem. Der kræves en
kongelig tilladelse for at drive bankvirksomhed.

BARBERT,R, (38, 249, 335)
Frisør ogbarberstue, hvor den, der gerne vil, kan
få sit hår klippet samt blive barberet. Barberen
Latt også tilbyde vamtvandsbad og hårtoning.
Byens fi.neste barber (hus 335) har endog en salon
for damer med den samme type af service.

BORDEIIER (r3O, 3441
Her findes 8-1 0 piger og måske et par unge mænd,
der står til gæsternes disposition. Husenes virk-
somhed er egentlig ulovlig, men flere i byens Råd
kender til sagen, og nogle enkelte afdem har også
deres gang her, hvor de benytter sig afhusenes
tilbud. Alt ovenåges af en ældre dame.

BRÆNDEHANDtER,
(lo, 5l , 159,245,27O,359)
Bringer brænde fra den nærmeste skov til byens
husholdninger.

BøDDEL (305)
Bødlen i Kandra udfører alle de straffe, som Rådet
eller Lensherren idømmer.

|oRDEMOR (r7O, 217, 368)
Hjælper gravide kvinder med at føde. Det er ofte
Ninnave-præstinder, der her har taget fat på en
mere håndgribelig gerning.

KODRI\,ER (176,18r)
Driver oksespandene foran købmændenes kærrer
og foran vognede i karavanerare.

tEfEsTAtD (28, 78,3741
Den, der ikke har en egen stald at stille sin hest i,
kan leje en plads her. Man lejer endog heste ud i
kortere eller længere perioder. Heste sælges også
(men til en overpris på ca. 2OVo). I lejestaldene
passer man hestene på den bedst mulige måde. De
børstes og strigles, vaskes og klippes, manken
flettes og hovene renses før hver ridetur, og sadler,
remme og seletøj bliver efterset. At leje heste
koster 1n0O af deres handelsværdi pr. dag, og
desuden må llL 0 afværdien stilles som sikkerhed.

Hver lejestal har
i*i
1T10-1 trækheste og lastheste

lT20-4 svære rideheste
#t
2T6-8 lamptrænede, lette rideheste
i
1T20-16 kamptrænede, svære rideheste

Hvis resultatet bliver nul eller mindre, så har le-
jestalden ingen af de pågældende heste hjemme
for tiden.

tii:lri:itltrlililii.;t:l{ii:i,i}iii.:i
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PANTELÅmnr
(rl, 66, ul6, ?At0, 256,3rto)
Udlåner penge mod sikkerhed i et pant. Pantelå-
neren bedømmer pantets værdi (med skyldig
hensyntagen til slitage m.v.). Han eller hun tager
også stilling til, om det overhovedet kan sælges -og tilbydet ILSO-6AEo af dets værdi i udlån. Iånet
låber normalt over tre måneder. Før de tre måne-
der er gået kan man indløse sit pant ved at tilba-
gebetale lånebeløbet plus 10Vo i rente. Det er dog
ikke umuligt at få en specialaftale om længere
lånetid, men reglen er da, at man kun kan låne en
mindre del af pantets værdi og til højere rente.
Ingen pantelåner er villig til at udlåne beløb på
under 10 sm, så pantet må være mindst 20 sm
værd for, at der kan lånes på det. De panter, som
ikke indløses igen, seelger pantelåneren til en pris,
der ligger nogenlunde midt i mellem. værdien af
det lån han gav ogværdien af pantet (efter pante-
lånerens rnrrdering).

Pantelåneren i hus 240 er en dværg, mens de
andre er mennesker. Af særliginteresse for rolle-
personerne er måske pantelånenen på Stortorvet
(hus 66), Vibem OIImark. Hans pantelånerforret-
ning er den mest centrale i Kandra, og den, man
bedst får øje på. Ollmark køber og sælger stort set
alt, men i hans forretning findes ualmindeligt
mange våben og rrrstninger. flet betyder ikke, at
Ollmark foretrækker at handle med den slags
ting, men er bare en afspejling af markedet.

sKoRsTtNsrEIERr, (2O5, 341, 3491
Renser skorstene fra ildsteder, ovne og knminer i
byens huse og værksteder. Skorstensfejermestre-
ne har mandat til på Mdets vegne at vurdere om
et ildsted er i orden. Mangelfulde ildsteder udgør
en brandfare og skal derfor tilmures.

VANDBÆRERE (l l,241t1
Bærer vand fra brøndene til de husholdtti nger, der
ligger fon langt fra punperne og son ikke har lyst
eller ikke kan bære selv.
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VASKEHUSE (5, 126)
Fælleshuse for hele byen. I hvert hus findes flere
gnrekedler til opvarmnig afvand samt store sten-
bassiner til skylning af vasketøjet. Vaskevandet
henter man fra åen, og det beskidte vand leder
man også ud i åen. Den, der gerne vil vaske, låner
et kar for 2 sm og ffu det fyldt med koldt vand. For
beløbet får man også 10 spande varmt vand, t hg
sæbe eller sæbespåner, og man kan få lov til at
låne en vaskebalje af træ (50 liter) og et vaske-
brædt.

vAsrc,KoNE (5)
Vasker vasketØj for dem, der ikke kan eller ikke
har tid til at gøre det selv. De vaskekoner, som bor
i vaskehusene er ansvarlig for husene. De holder
dem i stand, tænder op under gruekedlerne og
klarer vandhentningen.

KROER OG VÆRISHUSE
Værtshusene i l(andra (med undtagelse af'Ønten
og Barnef,) ser stort set ens ud. De består af en
skænkestue me d. borde og stole eller bænke af træ.
Bordene har ingen duge, og de er småsnavsede.
Der findes en bardisk, hvor værten skænker øl op,
og hvor han har sin pengekasse. I skænkestuen
findes også et stort ildsted. Bag disken findes ofte
et køkken, hvori der laves mad, simpelt eller
finere alt efter værtshusets standard.

I(meme har desuden værelser til rejsende
gæster. Billigst er det atbo i en seng på en sovesal.
Man har her sin egen seng, men der sover flere
andre i rummet. Ved siden af sengen står en kiste
med et låsebeslag, så den, der har egen hængelås,
kan aflåse kisten. Private rum ogværelserharlås
i selve dørene, og gæsten får selv udleveret en
nøgle, så Iænge han eller hun bor på kroen. fil
værelser med flere senge findes ofte to eller tre
nøgler. Desuden harværten også en reserye- eller
en nengøringsnøgle til hvert rum. Chancen for at
et rum er ledigt er SOVr (hvis ikke ualmindelige
forhold gør sig gældende). I sovesalene er som
regel mindst 6n seng optaget (slå med en terning,
der har lige så mange sider, som der er senge, for
at se hvor mange, der er'besat').

KR,OER.

DEN FTYDENDE BfÆtKE (19)
Kandras fineste kro: dyrt men meget fin. Her er
stald og otte private værelser: to m. hhv. 1, 2,4 og
6 senge. Desudenharmantosovesale: en medotte
senge for mænd og 6n med seks senge for kvinder.
Værten, Emid Ullman, sørger godt for sine gæster
og holde loøje øje med, om de får hvad de skal have:
de kan få mad eller husly når som helst på døgnet



(han tager sigogså betalt for det). Men forstyrrer
man, ryger man ubønhørlig1ud. Skænkestuen er
altid rolig (det holder Ullman øje med) og man
serverer al slags mad - selv langt ud på aftenen.
Bordene holdes ordentligt rene.

Ullman flyttede til Kandra fra byen Munkely,
da han var 15 år, for at begynde at arbejde som
staldk'ægti Den Flydende Bjælke. Han arbejde-
de godt for sin l6n, og den daværende værtblev så
begejstret for ham, at han lod Ullman overtage
værtshuset, da han selv blev for gammel. Ullman
har altså levet hele sit voksne liv på kmen, og han
har i løbet af årene set stort set alt. Der skal
virkeligt noget usædvanligt til, for at han løfter på
øjenbrynet. Blandt andet har han set, hvilke sæne
husdyr en del mennesker holder. Det har medført,
at han forbyder sine gæster at have andet end
hunde og katte med sig på værelserne. Og på
sovesalene er husdyr overhovedet ikke tilladt.

Krofatter Ullman eringen gnavpot, selvom han
er bestemt. Han har altid et øjeblik til ovens for
sine gæster, sludrer velvilligt med dem og giver
dem godetipsom, hvordeLanfinde, hvadde sØger
i byen osv. Man kan stort set ikke få ham gal (en
god egenskab hos en vært), men hon er heller ikke
bange - hverken for byens mymdigheder eller for
gæster, der optræder truende.

KATIEN OG KINDHESIT,N (44)
En simpel og biUig kro, men med stald. Her er
stille og roligt- først og fremmest fordi, 6sr ikke
kommer så mange folk. Maden er også simpel.
Hver morgen senrenes grød til morgenmad og til
frokost og aftensmad serveres dagens ret - som
regel en saynmenkogt sag med rodfrugter og brød.
Hvis man gerne vil spise lidt bedre og finere, kan
det ordnes, hvis man bestiller og betaler tingene i
forvejen. I(roen har fire private værelser: 6t med
to senge gamt et med fire og to med seks - og to
sovesale med 10 pladser til mændi den ene ogotte
for kvinder i den anden.

VÆRTSHUSE

DRUIDENS HO\'ED (355)
filholdssted for de'grovere' håndværkere: smede,
glaspustere, stgbere, pottemagere, saddelmage-
re, snedkere osv. Her hersker en livlig stemning
fra klokhen syv til klokken ni om aftenen med fæI-
lessang og konkumence i, hvem der fortæller den
bedste historie. Ved ni-tiden går de fleste hjem til
sig selv, ogværtshuset ligger stille hen indtil kl. ti,
hvor man lukker.

tAtKr,N (46)
Her samles de'frie'folk- de, derikke er fastlåst
til en bestemt profession. IGrle og piger, vagtfolk,

soldater osv. Værten er kraftig og rapkæftet og
står sig godt med vagterne og kommandanten.

DET TATDENDE SVÆRD (lOO)
Stamværtshus for de'ffnere' håndværkere. Her
morer man sig ikke lige så larmende som i Drui-
dens Hoved, men stemningen er ikke desto min-
dre god.

DET IIWENDE HIUL (lg4')
Må nærmest beskrives som en bilig knejpe. Maden,
der sen/eres, er dårlig oB Øllet pjasket. Men alt er
såre billigt. Her holder byens værste slæng til.
Værten en indblandet i forskellige lyssky alfærer,
men han har magtet at beholde så meget af en
hæderlig overflade, at Rådet ikke har kunde knalde
ham.

KLfSERENS SKO (r r 1)
Kandras bogcaf6. Her samles de lærde og uddan-
nede folk, advokater, matematikere og andre
akademikere for at diskutere og filosofere over et
glas. Diskusgionen er ofte højrøsæt og ophidset,
men gfu meget sjældent over i håndgribeligheder.

RøDE ENDOR (r3)
Mest af alt et tilholdssted om dagen for håndvær-
kere, der kommer for at gØe rigtlgt store forret-
ninger eller for at slå en sludder af med fagfæller.

DET SKRIGENDE SVIN (2@I
Værtshus med åbningstid i dagtimerne (lukker
ved 7-tiden), hvor ton'efolkene (bønder m.v.) går
ind for at slukke tørsten på varme dage eller for at
spise et måltid varm mad, når det er koldt ude, og
de ellers holder til på torvet.

øRNEN OG BARNET (32O)
Det bedste værtshus i Kandra. Her kommer enh-
ver, der har eller vil have klasse. Bordene står i
små, separate båse', og de er - ligesom stolene -alle af ædle træsorter og af bedste håndværks-
mæssige kvalitet. Bordene har altid rene duge på,
og la-perne er altid velpudsede. Ingen os eller røg
mærker man i lokalet. Om aftenen mærkes kun en
dæmpet summen, selvom der er helt fuldt. Og når
stedet er fuldt besat lukkes ikke flere folk ind -bortset lige fra dem, der har stambord, hvilket i
øvr:gf er meget svært at få. Værten sørger for, at
ethvertselskab kan sidde uden atblive forstyrret.

'Ørlienog Barnet'besøges af troldmænd og my-
stikere, riddere, krigere og andre event5rrere, der
ønsker at slappe af og måske udveksle erfaringer
og infomationer i behagelige og uforstyrrede
omgivelser.
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AKADEMIKT,RE

ADVOKAT (86, 3t7}
Står til tjeneste i enhver juridisk s4rn6snhæng.
Først og fremmest ved oprettelse af kontrakter og
aftaler. De kender og udlægger lovene, mens det
er dommeren, der dømmer.

AKADEMTET (96, STATD 99)
Dette hus er sa-Iingppunkt for alle byens akade-
mikere. Her har mangen en lærd mand sit ar-
bejdsværelse, og her har de adgang til arkiv,
bibliotek - og kollegaer. Man giver også under-
visningi visse højere fag, som en underafdeling af
selve Universitet i hovedstaden.

De fleste lærde mænd (og Lvinder) i l(andra ar-
bejder og holder til i Akademiet hele dagen lang,
og de har derfor arrangeret det sådan, at de kan
spise alle deres måltider i Akademiets spisesal.
fil den sag har man ansat en kokkepige, en
hushovmester og to piger. Desuden er der ansat
fire skrivere/bibliotekarer/arkivarer og tre vagt-
folk. Måltiderne er fælles for alle, for selv lærde
mænd, har lyst til selskab ind imellertr, og her har
man så desuden den sjældne lejlighed til at spise
midt under en interessant konversation.

I Akademiet arbejder lige for tiden s}n'Iærde
mænd på fuldtid med undervisning og forskning,
men der kommer mange flere på kortere eller
længere besØg. De vigtiæte af disse er de tre
doktorer Gregos, Haas og Ukoul. De er alle tre
meget stolte over deres doktor-titler, og de bliver
meget fornæmede, hvis man ikke benytter de
rigtige titler ved tiltale.

Dr. Gregos har specialiseret sig i menneske-
slægtens legender og folklore, sociologi og demo-
grafi (d.v.s. læren om en befolknings semmensæt-

"ing. Om hvordan de enkelte folkeslagfordeler sig
i deforskellige dele afverdenogom, hvordan disse
folkeslag har bevæget sig rundt igennem histo-
rien).

Dr. Haas, er den, der ved mest om jættemes
historie, deres myter og forestilinger og om deres
love, sæder og skikke. Han ved god besked med
deres sprog (FV 4), og han har endog udviklet et
skriftsystem til dem.

Endelig har Dr. Ukoul sit specialområde i spæn-
dingerne mellem sortfolk og elverfolk. Han ved be-
sked med stort set alle de vigtigste kampe og stri-
digheder mellem disse to folk - og har stor viden
om deres forestillinger og sprog. Hans inderste
ønske er atkunne standse stridighedeme imellem
dem - helst ved at civilisere sortfolket, men han
har endnu ikke kunne ane bare skyggen af en
løsning.

Akademiets porte er åbne mellem 9 og 12 og
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igen fra 13 til 16. Hvis man går ind gennem dørene
mØdes man af envagtmand, der spørger, om man
har aftalt en tid. l{vig ikks, må man tale med en af
skriverne og d6r fremkomme med sit ærinde.
Skriverne ke n da f.eks. henvise til en Lærd Mand,
der kan tage imod med det samme, hvis man da er
heldig. Ellers måman aftale en evt. tidhos skrive-
ren, der orienterer den Tærde. Skriveme ved god
beskedom, hvad de forskellige Lærde kan, og om
de er travlt optagede for tiden.

Ud mod gården på en øverste etage findes seks
små kombinerede studiemm og værelser for over-
natning. Disse udlejes til gæstende lærde mænd
mod den ringe sum af 3 sm pr. dag. Både medlem-
mer ogvenner af Magikernes Hus har adgang til
bibliotek og arkiv, og disse folk kan ofte ses rådspør-
ge de Tærde Meend i Akademiet.

fil Akademiet hører også en stald (99), hvor de
akademikere, der kommer på besøg, kan opstalde
deres ridedyr.

BOGHOLDER,E
(27, 73, 124, 225, 235, 356)
Fører regnskaber for købmænd og andre større
håndværkere. Nogle bogholdere kommerhos flere
forskellige håndværkere for at tage vare på deres
bogføring. Bogholdere kender stort set til alle
forhold omkring byens skatter og afgifter.

HtROtD (282',1
Kundgør byens, lensherrens og kongens befaling-
er. Han holder desuden rede på de fleste slægsfor-
hold i Berendia. Det er heroldens ansvar, at nye
love kommer til advokatenres kendskab.

KORTITGNERE (112,3321
Tegner på bestilling kort over den kendte del af
verden. Desværre er der ikke altid overensstem-
melse imellem korttegnerens og bestillerens syn
på, hvad der er kendt. Og hvad der er endnu
værre: Korttegnerens kort er ikke attid i overens-
stemmelse med virkeligheden. Tegnernes kort er
dog de bedste, der kan købes for penge. Et kort
koster mi:rdst 100 sm.

IJERD MAND (61,74, 28n
Er vidende om alskens nyttige og unyttige ting
men man kan ikke beskrive de lærde og kloge
mænd (og kvinder) som en gruppe, da de alle er
individualister med individuelle kundskaber og
færdigheder. Hvis rollepersonerne har brug for
særlige informationer om et eller andet, er disse
Lærde Mænd et godt redskab for spillelederen.

ITERERE (1O2,20Æ,357)
L,ærer byens trørn gmndleeggende færdigheder i
at læse, skrive og negpe samt i love, sæder og
skikke.



MATEMAilKER,E (59,761
De kan opstille en problemstilling matematisk og
udregne svaret. De behersker de fire regaingsar-
ter, rationelle tal, ligninger og geometri.

o\,ERSÆTIERE (gg, 363)
Oversætter til eller fra fre-mede sprog. Dygtige
oversættere kan endog oversætte fra sprog, som
de ikke selv taler. I hvert fald er de i stand til at
komme med et kvalificeret gæt.

SKRMRE (97, 122, 251, 273, 2g5l
Skriver efter diktat: breve, protokoller, dagbogs-
notater osv. Læser også for dem, der ikke kan læse
selv.

MYSTIKT,RE

ATKYMTSTER (?42,3471
Alkymisterne er kilden til de mange mærkelige og
mystiske ting, der f.eks. skal til, når man skal
igang med at fremstille magiske genstande. Disse
ting er dog bare biprodukter ved de forskellige
alkymistiske operationer, thi alkymistens vigtig-
ste måI, er at blive oArcheus", hvilket vil sige at
opnå den ophøjedede mystiske tilstand, hvor al-
tings sande natur ligger åbent og klart for 6n.

Ækymisten må begynde som lærlingi en meget
ung alder, og han eller hun m.å siden forgge sin
viden ved at studere ting som f.eks. de naturlige og
magiske egenskaber ved metaller, ædelsten og
lignende. Det kan ske ved at sØEe efter den inder-
ste oværen" hos de store ædelstene og hos de store,
ædle metaller, og ved at fremstille "Den Store
Eliksir, Aqua Vitae'og "De Vises Sten".

Ækymisten pusler med alverdens kemiske eks-
perimenter-ikke for at stille sine kundskaber til
almenhedens tjeneste, men i håb om at komme
nærmere til det store måI. Men alkymistens eks-
perimenter er kostbare, så af og til tvinges han
eller hun til at udføre arbejde for dem, der kan
betale. Det sker dog ofte, at en alkymist ikke vil
udføre et eksperiment for en rolleperson, men
hellere vil fortsætte med det arbejde, der bringer
alkymisten n€ermere målet. Alkymisten kan dog
sæIge ud af alle hans eller hendes biprodukter, og

det er meget tænkeligt, at der så købes ingredien-
ser til nye eksperimenter for pengene. Størt inter-
esse for alkymister har sjældne væsker, olier,
essencer, droger, urter og blomster samt huder,
blod, knogler og horn fra sjældne og mærkelige
væsner.

ASTROLOGER (226,333)
Helliger sig studiet af himmellegemerns bevægel-
ser, og ud fra disse iagttagelser drager de slut-
ninger om, hvad der er sket i denne verden. Ved at
have viden om, hvordan himmellegemerne vil
bevæge sigi fremtiden, kan astrologerne til envis
grad forudsige begivenheder i fremtiden. Astrolo-
gens arbejde kræver, at man læser mange og
tykke bøget. Hvis vedkommende skal holde sin
viden på det højeste niveau, er der ikke tid til
svinkeærinder eller lignende.

Før en rolleperson foretager sig noget vigtigt,
kan han eller hun konsultere en astrolog for at få
stillet et horoskop over sit forehavende. Astrolo-
gen foretager da en række undersøgelser i den
konkrete sag og regner derefter ud om stjernerne
vil være i en gunstig eller ugunstig position i
forhold til det ønskede måI. Horoskopet vil kun
være korrekt for den konkrete sag og for det
tidspunkt, det er udregnet efter. SL må bedømme
spørgsmålet fra sag til sag, og han eller hun må
fremlægge, hvad horoskopet siger - enten udfra
hvad SL direkte ved eller ved at sl å med 1 T2 0 efter
nedenstående tabel:

1T20 Aspekt
t*ffi#*i**ir i+iili ffiiiii+#ffiiilili
3-7 Gode asoekter
ffi iiå#ilil]ftr$iffi ffi F l**#rurl r 

i,r : 
r, . .,,, llrir**1li$ltliriliiiti*iii

14-18 Dfulige aspekter

'*iffiffiiiiiit++rril i iilii+*i*inliitriri++iii-+

SL kan derefter forsigtigt justere begivenheds-
forløbet således, at det i nogen grad skal kunne
passe med horoskopet.

Hvis astrologen får eksakte informationer om
en persons fødested og fødetidspunkt, kan astrolo-
gen opstille et fødselshoroskop, og derudfra kan
der senere forudsiges en del om, hvordan perso-
nen vil handle og reagere i bestemte situationer.
En astrologs tabeller er så komplette, at han eller
hunikke harbmgforen skyfri nattehimmel forat
stille et horoskop. Disse tabeller er en astrologs
kæreste ejendele, og han eller hun holder dem
s\iulte og viser dem kun frem, når han udveksler
erfaringer med andre astrologer eller når en lær-
ling skal oplæres - og lærlingen må endog lære
selv at frembringe sine egne tabeller.

Astrologen er en forsker, der kan være interes-
seret i at tale med en eller anden rolleperson -
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ikke mindst hvis denne har et usædvanrligt horo-
skop. Astrologer er også interesserede i personlige
dagbøger og bøger om almen historie.

MAGIKERL (139, 352)
Se "Magi-bogen" til Drager og Dæmoner Expert.
Æle magikere i IGndra med undtagelse af nekro-
mantikere ermedi Magikernes Lav, ogdevil ofte
opholde sig i byen for at studere og forske.

MAG|KT,RNES HUS (315)
Dette hus er bygget nrndt om den basaltsøjle, der
blev fundet nedgravet i den jordhøj, som oprinde-
ligt lå d6r, hvor Gedeåen og Grønåen mødes.
Huset følger præcist søjlens sekskantede form,
men er naturligvis støEe. Søjlen er blot 7 meter i
diameter, mens selve huset er næsten 25 meter. I
den øverste etage i huset findes en slags
amfiteaterlignende fe6amlingssd, der har stensøj-
lens flade overside som gulv.

Her samles magikere fra nær og fenn for at dis-
kutere og for at se hinanden. Og når det af og til
sker, at alle landets magikere skal samles, så
væIger man Kandra som mødegted, fordi der findes
så godt et mødelokale netop d6r. Efterhånden
drejer de mest ophidsede diskussioner sig nu kun
om, hvordan et pentagram skal hugges ned i
gulvet. Lige så Iænge nan kan huske det - og så
langt tilbage som m4n overhovedet kan findes
nedtegninger (d.v.s. i mindst 450 år) - har man
kævlet om, i hvilken retningpentagramnets spids-
er skal pege.

Men nomalt kan byens magikere finde ro og
frem til studier og forsøg her. De træIfer ligesinde-
de, som de kan diskutere med og få hjælp af til at
Iøse en række problemer. Huset står underkong-
ens beskyttelse og har fået fribrev. Dette med-
føter, at ingen har ret til at blande sig i, hvad der
foregår i huset, så længe alle fænomener holder
sig inden for husets mure.

Huset drives af Magikernes Lav - en løs so--
menslutning af magikere fra de fem'gode" skoler
(d.v.s. alle undtagen nekromantikerne) samt al-
kymister, astrologer og spåmænd. Lavet findes i
mange lande, men er opdelt i forskellige tapit-
ler", hvol hvert kapitel omfatter et vist geografisk
område.

Et nedslemskab i et af lavets kapitler kan kun
opnås efter valg blandt de øvÅge medlemmer.
Valget sker efter det gamle princip om, at hver
lægger sin kugle i en urne - hvid eller sort - alt
efter om man kan godkende medlemskabet eller
ej. Får man ikke mere end 6n sort kugle blandt de
hvide i urnen, så aæeptenes man som medlem af
kapitlet. Man kan kun være medlem af 6t kapitel
ad gangen. Dog kan man blive "frændeo og dermed
f?l adgang til Magikemes Hus. Hvis man vil skifte
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kapitel, skriver kapitlets overhoved et introduk-
tionsbrev, men det nye kapitel stemmer under
alle omstændigheder om, hvorvidt de vil godken-
de vedkommende som medlem eller ej. I de lande,
hvor magi ikke må udføres i åbenhed (f.eks. Cad-
do) fungerer Laveti smugellerogså savnes repræ-
sentationen helt.

BederRådet Magikernes Lavom hjælp, erchan-
cen9S%o for, at de vil gå med på opgaven. Beder en
rolleperson om hjælp, er chancen3oVo, hvis hjæl-
pen kan ske der, hvor magikeren netop befinder
sig. Chancen er 2OVo, hvis troldmanden er nød til
at bevæge sig ud til et andet sted i byen ogkunLVo,
hvis magikerens tvinges til at forlade byen. Dette
gælder også for alkymister, astrologer og spå-
mænd (og koner).

Magikernes Lav ledes af fem mesternagikere

- en fra hver skole. Desuden har de 12 lærlinge.
Mestrene er:

Crondo animist 2leerlinge
Myndol mentalist 3lærlinge
Isokles elementarist 3lærlinge
Castor symbolist 2lærlinge
Kyhara illusionist 2lærlinge

Da det ikke fremgår klart af deres navne, må det
påpeges, at Myndol og Kyhara er kvinder. Alle
fem mestre er mennesker, og de kommer fra Be-
rendia.

CR,ONDO
STY 11
STø 10
FYS 11
Nt 72
PSY 20
SMI 8
I(AR 11

Alder 54 hr
sB0
KP 11

Færdigheder: Lægeurtkundskab 8, Første hjælp
1 2, Lægekunst 1 1, Læse/skrive menneskesproget
5, Læse/skrive ursprog 4, Regning 4, Skak &
Brædtspil 12, Taksere bøger og pergamenter 15,
7,oologtl 4, Tale menneskesprog 5, Tale ursprog 3,
Finde s\iulte ting 12, Dyretræning L2, Opdage
fare 10.

Magi: Animisme 18, Antimagp L2, OPLøSE 11,
SAf.ISNING 9, BESI(YITELSE 8, FINDE VAIID
17, RENSEaO,SPORIøS 16, FORIVIINDSKE 14,
FORØGE 13, VEJRtr'ORUDSIGELSE I.3, VIND.
KONTROL 1 O, IIELE 12, REGNSTART 7, REGN.
STOP 6, OPHÆVE FOR.STENING4, TIIJ<ALDE



PATTEDN, 16, TILKALDE FUGLE 15, TAIÆ
MED PATTEDN, 15, TAI,E MED FUGLE 12,
KONTR,OLLERE PATTEDN, 1 2, KOI{TROLLE.
RE FUGI.,E 8, SEGL4,AFIIESE I\,IAGI6, OPLØS.
NINGSRITUAL 5.

MYNDOT
STY 13
sTø 13
FYS L4
Ir{T 10
PSY 19
SMI 10
KAR 10
Æder 34 år
sB0
KP 14

Færdigheder: Kulturkundskab 1 0, Læse/skrive
menneskesprog5, Læse/skrive elversprog 3, T æse/
skrive ursprog 5, Tak^qere bøær og pergamenter
13, Tale menneskesprog 5, Tale elversprog B, Tale
ursprog 1, Akrobatik 3, Snige sig 18, Ride Z,
Svømme 2.

Magi: Mentalisme 17, Animisme 10, ORIENTE-
RING 19, SPRING 15, MODSTAAIDSKRAFT L4,
BAI"AI.ICE 13, LLJNGEFILTER 8, LØFT 14,
VÆRIV 12, TAI\TKEO\IERI'øRING 12, VAI.IDS-
YIV 6, VAI{DANDING 6, FLWE 1 1, MØRI(ESN{
12, USYI{LIGI{ED 12, SA}TDHEDSøJE 11,
SAIVDIIEDSØRE 8, MAGISK SYIV 9, TILKALDE
PATTEDN, 14, TILI(ALDE FUGLE 13, TALE
MED PATTEDW 10, TAI.,E MED FUGIÆ 8,
KONTR,OLI,ERE PATTEDN, 7, KOI{TROLLE.
RE FUGI,E 6, KONTR,OLI,ERE PIÅI{TER 5.

FOR-SEGLE 18, LYS 16, MøRKE 10, STENMUR
1?, GASSI(YI.4, ENERGISTNÅI,N 12, KNÆKKE
15, FORIIEI{SE VÅBEN 18, ÅgNE 16, FREM-
MANEÆJERNE ELEMENTARÅNDER 13,
FREMIVIANEIFJERI{E EN LUMINAL 1 O, VAND.
VEJ 9, ILDVEJ 13, JORDVEJ 15, LUFTTTEJ 16,
LYSVEJ 10, MØRKEVEJ 6, GENFINDE 12,
LADNINGIO, SEGL 7, PERI\4ANENS 5, NEXUS
6, AFI"IESE MAGI 8, OPIøSNINGSRITUAL 7.

tsoKrIs
slY 8
STø 9
FYS 8
II{r 11
PSY 23
SMI 8
KAR 10
Æder 59 år
sB0
KP9

CASTOR
STY 16
STØ 7
FYS 14
INT L2
PSY 2I
SMI 15
I(AR 13
Æder 48 år
sB0
KP 11

KYTIARA
STY 17
STØ 8
FYS 10
Il{I 18
PSY 2L
SMI 6
I(AR 10
Æder 41 år
SBO
KP9

Færdigheder: Astrologi 10, Heraldik 14, Læsel
skrive menneskesprog 5, Leese/skrive ursprog 5,
Læse/skrive dragesprog 4, Regning 4, Sprogkund-
skab 14, Taksere bøgerlpergamenter 20, Tale
menneskesprog 5, Tale ursprog 4, Tale drage-
sprog 2, Tegnsprog (magker) 3.

Magi: Symbolisme L7, AI{fil\,IAGI 12, OPLøSE
15, SAIVSNING 13, BESI{TTTEI.SE 12, USIK.
KERHED 18, STOP 17, LOKKE 16, FJERN.
SIGIFT 13, KRAFT 11, BLINDHED 9, VEN.
SKAB 7, FRYGT 6, FRED 6, SEGL 4, AFIIESE
I\,IAGI 5, OPLØSNINGSRITUAL 4.

Færdigheder: Parfumør (håndværk) B, Læse/
skrive menneskespnog 5, T æse,/skrive dværgesprog
1, Læse/skrive ursprog 4, Regning 4, Taksere
parfuner 16, Tale mennegkesprog 5, Tale dværge-
sprog 3, Tale ursprog 3, Lytte 16, Svpmme 2.

Magi: Elementarm ag1 2D,Antimagi I ?, OPLøSE
16, SAIVSNING 18, BESI(rrrELSE 15, ILD 15,

Færdigheder: Kulturkundskab 1 2, Læse/skrive
menneskesprog 5, L,æse/skrive elversprog 3, Læse/
skrive ursprog 4, Sprogkundskab 1 3, Tale menne-
skesprog 5, TaIe elversprog 3, Tale ursprog B,
Overklassestil 10, Forklærlning lb, Skjule sig 12,
Skygge 1 0, Snige sig 14, Finde skjulte tin g7 ,Lyttn
5, Opdage fare 6, Camouflage 19.

Magi: Illusionisme 18, AMII\,IAGI16, OPLøSE
15, SANSNING 12, BESICIN:rEI.SE 13, 

'*fi



w@w

L
tl

Il
ii
t;
f,

MASKE 18, DISTRAI(TION 17, BILLEDLIGCø-
RE 17, SPØGEISESSTEMME 19, DUNKELI4,
BEVÆGE SIG LUøST 17, SNUBI,E 12, FOR.
VIRNE 13, FORTIEKSET SøVN 11, STILHED
11, IÅDNING 8, SEGL 5, AFIIESE MAGI 6,
OPLøSNINGSRITUAL 5.

SPÅMAND (l4ro, zz+, rrl6l
Forudsiger varsler og spådomme om fremtiden.
Forudsigelseme kan være rigtige eller helt forker-
te (Sl, frgøl Det er naturligvis også svært for SL
at forudsige, hvad der kan ske, og han eller hun
bør derfor undgå alt for konkrete forudsigelser).
Spåmænd må have mindst 6n dag til undersøgel-
ser for at kunne afgive en rimelig spådom og
endnu længere tid, hvis spørgsmålet er mene
specielt eller måske helt ukendt for ham eller
hende.

HETERE

APOTEIG,RE (196, 3251
Handler med alle de urter, frø, rødder og andre
plantedele samt niketurer, ekstrakter m.v., der
er nØdvendige i lægens arbejde. Apotekeren blan-
der medicin efter lægens recept. Medicinen kan
både have og ikke havde den ønskede effekt.
Apotekerne forhandler også en del af alkymister-
nes materialer.

I/EGER (@,2291
Ved meget om lægeplanter og arbejder (forsøger)
på at helbrede sygdomme. Lægenre kan også
nm putere og operere, men det sidste sker dog ikke
så ofte, da chancen for at patienten overlever er
lille.

SYGEHUS (219)
Dette er egentlig en del af klosteret, hvor munke-
ne tager sig af dem, der behøver sygepleje. Den,
der plejes i klostrets sygestue, genvinder tabte KP
dobbelt så hurtigt som normalt, men for at få
hjælp koster det også en tiendedel af alle ens
værdier i almisser til munkene. Da munkene kan
mærke, om men taler sandt eller ej, sendens den
på porten uden nogen form for pleje, der l5ruer om
sine rigdomme (om dette se i øwigt under guden
Kushta).

KUNSTNERE

DANSERE (l tO, 2O8)
Unden'iser i selskabsdanse. Ved lGndras store
fester er det altid en afde to dansene, der leder
dansen. I dagene inden har de travlt med at få lært
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så mange som muligt af de sidste modedanse fra
hoffet i Entika.

MUSIKERE (8, 343)
Spiller selv diverse instnrmentertil talfel og dans,
men undenriser også andre i kunsten at spille på
forskellige instrumenter. De to professionelle mu-
sikere i Kandre er ikke nok til at danne et helt
orkester, så skal der bruges et orkester samler de
interesserede nmatører til lejligheden. For de
kender selvfølgelig enhver, der kan spille i hele
Kandra, og de to musikere ved også, hvor gode
(eller dårlige) de andre er.

POETER (192,2g6l
. Skriver digte, sangtekster og lyrik. De bliver ofte

kontaktet afpersoner, der gerne vil gøre et godt
indtryk, når de selv skriver breve.

SANGIÆRI,RINDER (239, 3t4l
Leerer bl.a. unge frøkener at synge, men også at
føre sig frem i finere kredse.

sKurPTøRER (3O1, 35O)
Former mest i ler, men også i andre materialer-
på bestilling eller helt af egen inspiration. De
fremstiller ofte forlæg for allehånde støbere. Ler-
skulpturer kan også viderebringes til stenhugge-
re eller træskærere.

srr,NHuGGERE (12,328,1
Hugger statuer i de fleste stenarter på fri hånd
eller efter billeder. Fremstiller også ornamenter
til byg:ungsværker.

TROUBAI)OUR, (169, l7g, 254, 351)
Spiller mindst 6t og ofte flere instrumenter og
synger egne eller andres viser. Om aftenen går de
omkring fra værtshus til værtshus for at opsnap-
pe de seneste rygter, og de er på den måde de mest
velinformerede i hele byen. Omvandrende trouba-
dourer bringer desuden nyheder med sig fra både
nser og fern.

IRÆSKÆRER (8t)
Skærer figurer og ormåmenter til møbler, ram-
mer, træstolper, dørkarme og andre detaljer in-
dendørs. De fremstiller også forlæg for alle slags
støbere.

BUREAUKRATER

nÅpnusEr oc RTDDERSATEN (289)
Byens administrative centrnrm. Her afheldsrMdet
sine møder to eller tre gange om ugen. Her afhol-
des de retslige forhør, og her findes byens skat-



kamrt'er og skatmester. I kælderen findes fæng-
slet, hvor anholdte forbrydere venter på deres
dom. I Rådhuset findes også Riddersalen, hvor de,
der er slået til ridderere fra byen og dens omegn,
forsnm les til fest eller rådslagning. Kun personer,
der er slået til ridder, har adgang til Riddersalen,
men andre riddere Larr komme med, hvis ingen
protesterer.

nÅpm^e,ruD Ul4,3l6)
Disse personer har ikke anden beskæftigelse end
den at sidde i byens Råd. Nok var den ene købmand
(ham i hus 316), og den anden tog sig af en bundt-
magervirksomhed, inden de blev Rådmænd, men
de har for længe siden lagt deres gamle profession
på hylden og helliger sig nu helt og holdent I(an-
dras anliggender.

nÅossxruvERf,N (zgzl
Fprer protokollen ved alle Mdsmøder. Skriver de-
suden alle officielle breve, har ansvaret for byens
segl og for arkivet med de offlcielle breve, be-
kendtgørelser og dokumentruller.

nÅpSoTDERMANDEN (zgtl
Mdsoldemanden i lGndra er byens borgmester.
Han er formand ved Rådets møder og ved dets
retssager. I 15 år har posten som Mdsoldermand
været besat af Miandrick Span.

MIANDRICK SPAN
Mdsoldermanden i IGndra
STY 10
STø 9
FYS 12
IIVI 16

Hans ældste bror Kesan overtog apoteket (hus
196) ved faderens død.

Det stod tidligt klart for faderen, at Miandrick
havde talent for jura og administration. Derfor
blev han først sendt til akademiet i Kandra og
siden til universitet i Entika for at få en uddannel-
se. I Entika opdyrkede Miandrick de rette kontak-
ter, og det lykkedes hurtigt for ho- at blive ven
med kongens nærmeste mænd, men dog ikke med
kongen selv. Lige siden har Miandrick haft mange
venner i den kongelige administration ogi Beren-
dias byer.

På universitetet fortsatte Miandrick med at
studere jura. Han var ikke den bedste i klassen,
men lærte sig dog her den svaere kunst at kunne
læse mellem linieme i lovbøgerne. Idag findes der
næppe det smuthul eller den'gummiparagraf",
som Miandrickikke kendertil. Dette medfører, at
han er meget sikker i sin sag, når det gælder om
at afsige en kendelse i en dom. Han har intet imod
at dømme retfærdigt, men han har heller intet
imod at wide lidt på en lovparagraf hvis han bare
selv kan tjene på det. Hans viden om love og
paragralfer anser han blot som et middel til selv at
nå magtens tinder.

Da Miandrick kom tilbage til Kandra efter stu-
dietiden i Entika, begyndte han straks af opdyrke
kontakter med byens indflydelsesrige personer
(han havde her stor hjælp af sin fars gode naur og
rygte). Han var først advokat, men fik senere
pladsen som Mdsskriver, og da den daværende
Mdsoldemand grk af på grund af sin høje alder,
blev Miandrick sensationelt valgt som hans efter-
fglget, skønt han da kun var 42 år gammel. Den
yngste Mdsoldermandi Kandra nogensinde. Han
trives godt i sitjob, og han har indset, at det, der
er godt for l(andra, også er godt for ham. Og vice
versa.

Det sker ofte, at han kommer i konflikt med
Kvarhant (kommandanten). Kvarhant vil altid
have, at retfærdigheden skal ske fyldest, mens
Miandrick sørger for sit - og Kandras - bedste.
Men med sin høje magtposition er det Miandrick,
der gennemtrumfer sin vilje, og Kvarhant må lade
sig overbevise om, at det er det bedste, der sker.

MILITÆR
KOMMANDANIT,N
(KONTOR 77, BOPÆI 2631
B;nragtens højeste chef er kommandanten. I
Kandra hedder han Kvarhant og hører til direkte
under Mdsoldermanden. Han har sit kontor i
Søndre Kvarter (77), men bor sammen med sin
hustru i Rådhusstræde (263). Kvarhant synes
godt om sit arbejde, og han fonsøger at udføre det

PSY
SMI
KAR
Æder
SB
KP

11
6
18
57 ar
0
11

Færdigheder: AdministratiorVjura 20, Geografi
5, Heraldilr 5, Historie 10, Læse/skrive menneske-
sprog 5, Områdekendskab 15, Regning 4, Skak &
Brædtspil 11, Takssre (generelt) 10, Bluff 18,
Forhøre 16, Købslå 19, Begtikke 17, Tale menne-
skesprcg 15, Overklasseetil 16, Overtale 18,
Bykendskab t 7, Undenrerdenen 3, Dolk 1 2, Korts-
værd ?, Lille s\iold 9.

Miandrick er, som man Lan se det, ikke specielt
ganmel, så "oldemand" er bare titlen på hans
stilling. Den har han fået ved næmest at være,
hvad man i dag ville kalde for en politiker. Mian-
drick er født i lGndra og hans far var apoteker.
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godt. Han anser det for at væne hans fortjeneste,
at Kandra ikke er blevet belejret i de sidste ti år,
og selv om det nu ikke er helt sandt, så holder han
vagten i topform. Regelmæssige øvelserogfast di-
sciplin har giort vagtstyrken til en af de bedste i
Berendia.

Kvarhant er i bund og gnrnd en venlig mard,
men hans udprægede fomemmelse for retfærdig-
hed gør, at han kan tage fat med jernnæven, når
ddt er nødvendigt. Han har sine mænds fulde
tillid, og da det er lykkedes for ham at gøre jobbet
som bywagt så prestigeryldt, som d.et er, så er
afskedigelse den værste stra{, han behøver at tage
i brug. Oftest er det dog nok med en advarsel. Men
oftere end advarsler uddeler han ros til de mænd,
der har klaret sig godt eller taget et eget initiativ
i kritiske situationer.

KVARHANT
Kornrnandant i Kandra
STY 13
STØ 9
FYS 12
II\flT L4
PSY T2
SMI 12
I(AR 9
Alder 44 åt
sB0
KP 11

Færdigheder: Administrationfura 6, Første
hjælp 14, Magikundskab 7,l-æse/skrive menne-
skesprog 4, Taksere (generelt) 8, Taktik 18, Bluff
10, Forhøre 19, Købslå 8, Tale mennegkesprog 5,
Tegnsprog (militært) 3, Håndtere fælder 13,
Springe 14, Klatre 12, Skygge 17, Snige sig 14,
Bykendskab 19, Ride 14.

Våbenfærdigheder: Dolk 9, SlagpmåI10, Slags-
værd 14, Stridskølle 10, Pike 15, Iæt ambrgst 13,
Middelstort s\iold 12.

KRIGERE (207,281)
De to krigere, der bor i Kandra, er af den type, der
har trukket sig tilbage fra krigerlivet i nogle år for
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at leve af det krig3bytte, som de allerede har
opnået. De har ingen direkte kontakt med hinan-
den, men de kender hinanden stort set som to
håndværkere inden for samme fag ville gøre det.
De fungerer ind imellem som lærere hos Milrik af
Remos, og de besøger også Iftigenres Hus mindst
6n gang om måneden for, at de kan holde deres vå-
benfærdigheder på højeste niveau.

KRIGERNES HUS (268)
Den tidligere så omtalte kriger Milrik af Remos
har tmkket sig tilbage til Kandra, hvor han har
opført dette Øve- og træninghus. Her kan krigere,
der ønsker at finpudse deres ftsmpteknik, få sag-
kyndig vejledning og gode råd. fil sin hjælp har
han bl.a. Ziosiana, en smuk elverkvinde. De fær-
digheder, som Milrik lærer andre er: Tbække
våben, Taktik, Ilmarch, Dolk, Slagsværd, Arba-
lest og Middelstort skjold. Ziosiana unden'iser i:
Første hjælp, Ttække våben, Karate, Dolk, Træ-
stav, Kastekniv sam t alle typer afbuer og pile. De-
suden findes der som sagt en del andre medhjæl-
p€r€, og Milrik ved, hvem han skal kontakte for at
finde undervisere til dem, der ønsker at lære
våbenfærdigheder, som ingen i huset kan.

MITRIK AT REMOS
Ejer og leder af Iftigemes Hus
(ridder)

SMI
I(AR
Æder
SB
KP

l5
13
8
L7
10
48 år
1T4
16

Helteformåen: IGttefod.

Milrik er en helt, der nu er midaldrende, og som
derfor har trukket sig tilbage fra det omflakkende
liv som eventyrer. Han slog sig ned i l(andra og
købte et par huse. Dem lod han nedrive, og i stedet
byggpde han Iftigemes Hus, hvorhan underviser
i alle kamp- og stridskunstens finesser.

Færdigheder: Rygte Z,Før-ste hjælp 12, Hånd-
værk(våbensmede) 1, Læse/skrive menneskesprog
3, Regning 3, Skat & Brædtspil 13, Sprogkund-
skab 17, Taksere våben/mstninger 18, Zoologi 9,
Treekke våben 16, Taktik 19, Bluffl2, Forhøre 7,
Tale menneskesprog 4, Tale dværgesprog 2, Tegn-
sprog(militært) 2, Springe 13, Klatre 10, Lytte 11,

18
16

STY
STØ
rYs
NT
PSY



Opdage farel7,Ilmarch 16, Ride 18, Svgrnrne 14,
Overlevelsesevne (generelt) 1 2.

Våbenfærdigheder: Dolk lg, Slagsværd 2b,
Kortspyd 14, Tohåndsspyd 8, Tohåndssværd 12,
Hellebard 13, Pike 8, Arbalest lb, Middelstort
s\iold 19.

Milrik er ugift, og han har aldrig giort sig håb om
ægteskab siden han blev waget af den pige, han
elskede. Hendes navn var Fedda. Milrik og hun

! var begge født og opvokset i byen Remos.byen
, blev engang belejret af en horden gobliner, og
I F"ddas far, der var animist-magiker, anbefalede

en blid måde at fordrive dem på. Han sagde, at han
kunne udføre et så magtfuldt ritual, at alle gobli-
nerne helt ville miste interessen for byen ogbegive
sig hjemad igen. Han måtte dog havde nogle dø$r
til at forberede sig i. Milrik og en række andre
unge brushoveder i byen mente dog at dette ville
vare for længe, og de mstede sig i stedet til
tændeme, hvorefter de begav sig ud i natten og
hærgede og slagtede i goblinernes lejr, så de til-
sidst gav op.

Ved denne dåd fik Fedda en sådan afsky for
Milriks blodige metoder, at hun aldrig mere ville
se ham. Milrik, derikke ville nedlægge det sværd,
som han nu varblevet så fem til at bnrge, begav
sig i stedet ud i den store verden for at prgve
lykken. Hvad han oplevede på sine rejser, ved kun
få ud over han selv, og han fortæller kun uhyre
sjældent om sine eventyr. Men lykkes det endelig
at få løftet lidt på sløret over fortiden, Lan 6sn
høre de mest forundelige historier, og man kan gå
ud fra, at de også er sande.

Hans forhold til Ziosiana er rent professionelt,
og han beundrcr hendes færdigheder med bue og
pil.

zrosrANA (Ew)
Milriks første assistent (kriger)

sprog 5, Overtale 16, Akrobatik 5, Skjule sig 16,
Springe 18, Klatre 19, Snige sig20,I(anolb, Ride
17, Sv6mms 3.

Våbenfærdigheder: Dolk 1 6, Træstav 1 6, Korts-
pyd 10, Karate 16, Lille bue 14, Kastespyd 10,
KasteLniv 19, Lille s\iold 13, Kortbue 18, Middel-
stort s\iold 12, Langbue 19, Sammensat bue 1?.

Ziosiana er en skovelv, der nedstam mer fra skove-
ne nordfor Benendia. Hendes liv forløb stille og
harmonisk i klanens beskyttende ly indtil den
dag, da en gmppe trolde pr6vede på at flytte ind på
samme område. Hendes far Ondrim udpegedes til
leder af den troppestyrke, der skulle fordrive trol-
dene. Foretagenet lykkedes, men Ondrim faldt.
Livet i elverstammen blev nu smerteligt og s.org-
fyldt for Ziosiana, og hun besluttede sig derfor til,
at hun ville begive sig ud i verden for at dulme
smerten over det tabte. Hun besluttede sig for at
blive soldat og kæmpe mod sortfolkene. Hun har
giort tjeneste som spejder i mangen en hær, fgr
hun kom til IGndra. Her lærte hun Milrik at
kende, og hun accepterede hans forslag om, at de
skulle væne kompagnoner i l(rigernes Hus.

KVARTER,ERNE
(NORDR.E 232, SøNDRE 53 OG 77,
KVARTTRVAGTTN zt0, \TESIRE 1)
Dette er byvagtens indkva*€ring, bortset fra de
få, der bor med deres familier i eget hus.

RIDDERL (7, Zgrl
Se Drager og Dæmonet's "Regelbod. Disse perso-
ner er adelsmænd, der har bosat sig i Ikndra af
forskellige gnrnde.

BWAGTEN (l15, t 32, 37ll
En kombination af politi ogbrandvagt. De patrul-
jereri byens gadeq og holder Øje med lov ogorden.
De fleste er født i Kandra eller næmeste omegn,
og de kender byen ind og ud.

RETIGIøST

HERBERG (2III
Her tilbyder Ninnave-præstinderne husly og mad
til dem, gom ikke har andre steder at gå til.

Kr,osTf,R, (220)
Et sikkertværn for alle munke (se Drager ogDæ-
money's "Regelbogl). De kan meditere i private
celler eller diskutere og filosofere i buegangene
rundt om klostergården. Der findes også et lille
kapel indviet til Kartov i klostret.

STY 13
STø 9
FYS 13
SMI 18
II{T 15
PSY 13
I(AR 17
Æder uvæsentlig
SBO
KP 1I

Færdigheder: Lægeurtkundskab 8, Første hjælp
1 7, l,ægekunst 1 4, Læse/skrive elversprog 4, Skak
& Brædtspil 8, Sprogkundskab 10, Taksere vå-
ben/rustninger 12,7"ælog 3, t!ække våben 18,
Bestikke 13, Tale menneskesprpg 3, Tale elver-

25



r w@w
PRÆSTER (212, 213, 214, 2l5l
I disse huse bor de præster, der gør tjeneste ved
templet. Sholak-præstem.e bor i hus 212, Visha-
præsterne i hus 213 og Kushta-præsteme i hus
2t5.

I hus 214 bor SanLma-præster, skønt de ikke
har noget tempel i Kandra. Men på blæsende dage
vandrer de til Tvebjerge eller til Storetinde for at
forrette gudstjeneste.

TEMPEL (129,221,2221
Det største tempel i IGndra (22L) er tilegnet
Sholak og Visha, og man tilbeder også Ninnave
der.

Sankma har heller intet tempel i Kandra. De,
der tilbeder ham, samles på Storetinde eller Tve-
bjerge.

Det mindre tempel på lGndras tempeljord (222)
er tilegnet Kushta. Det er som alle andre steder
meget rigt udsmykket med offergaver, guld,
ædelstene og kostbare mØbler. De er givet som
offergave afde dødes efterladte.

Desuden findes der et tempel tilegnet Eilana
inde i selve byen. Det er hus 129 ved Mellemvejen.
Det er ingen hemmelighed, at det ligger der, men
da det ikke ser ud af noget udefra, er det svært at
forestille sig, hvad der foregår bag dets fire vægge.

URIEHA\,E (2231
Haven overvåges konstant afen munk, der egent-
lig tilhører klostret, men som bor i en hytte inde på
selve urtehavens område. Urterne passes af
munkene, der sælger dem til apotekeme og urte-
kræmmerne.

UNDERVE,RDENEN

TWENES tAV (160}
Dette er den organiserede kriminalitets højborg.
Lavshuset er oforklædto som et handelshus, hvor
lavets stomester, ftrvenes Konge, er'købman-
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den" Ænrvard Ote. I(andras Råd holder et skarpt
øje på det, der sker, bag husets fire vægge, men
hidtil har man ikke kunnet bevise noget som
helst.

Lavet og Tfruenes I(onge hersker over hele den
organiserede kriminalitet i Kandra og de vil straks
mærke, hvis nogen skulle beglmde at arbejde for
sig selv inden for deres arbejdsområde.

Det sker ind imellem at nogen, der ikke tilhører
lavet, kontakter det for f.eks. at få en forretningi
stand. Lavet ønsker da, at den, der vil have en
sådan kontakt i stand, går så forsigtigt frem som
muligt. f)en, der spørger på værtshusene, om der
findes en organiseret kriminalitet i Kandra, får
ofte et bekræftende svar (hvis det da ikke er
tydeligt, at spgrgeren kommer fra byens Råd eller
er i kongens ærinde). Hvis vedkommende så de-
refter spørger om, hvordan man får kontakt med
den, så vil man altid få svaret, at det "ved man
ikke". Men et sådant spørgsmål tiltrækker sigi lb
tilfælde af 20 (d.v.s. slå 1 5 eller lavere på en 1 T20)
lavets opmærksomhed. Spørgeren "forsynes" de-
refter med en "skyggeo, der følger efter vedkom-
mende en dag eller to for at opsnuse, om det er
risikofrit at tage kontakt med ham eller hende.
Hvis alt er i orden vil en af Tlvekongens undersåt-
ter træffe spørgeren på et af Kandras værtshuse
for at hpre, hvad det drejer sig om.

Selv om Tlvenes Konge ikke kan alle en tlws
kneb, så er der altid nogen, der kan hjælpe til, og
T)ruenes Konge kan henvise til den rette.

ÆR,NVAR,D OTT,
I$nrenes Konge'
STY 11
STø 8
F"rs 5
II\flT 12
PSY 10
SMI 16
I(AR 11
Æder 55 år
sB0
KP7

Færdigheder: AdministratiorVjura 16, Droge-
kundskab 6, Første hjælp 12, Geografi 7, Heraldik
6, Kulturkundskab 8, Magikundskab G, Læse/
skrive menneskesprog 4, Områdekendskab ?,
Regning 3, Taltsere ( generelt) I 0, Bluff 1 8, Bestik-
ke 9, Tale menneskesprog 5, Tale sortisk B, Tegn-
sprog (tyve) 4, Forklædning 19, S\iule sig 12,
Håndtere fælder 7, Hasardspil 13, Springe 14,
Klatre 20, Dirke låse op 17, Skygge 10, Snige sig
18, Bykendskab 19, Stjæle ting8, Underverdenen
20, Finde s\iulte ting 5, Lytte 6.



Kampfærdigheden Judo I 7, Taktik 12, DoIk 1 3,
Kortsværd 12, T!æstavl4, SlagsmåI14, Slynge 9,
Kastekniv 15, Lille s\iold 13.

Ærnvard er slet ikke en tyv fra begyndelsen. Han
kommer fra en god familie i havnebyen Artema, og
hed dengang Bebran Ene. Det var fonrdbestemt,
athan skulle overtage sin fars handelshus, ogblev
derfor sendt til Entika og UniversitÆtet d6r for at
lære sprog, administration og jura. Under stu-
dierne blev han meget gode venner med Mian-
drick Span, og sammen spillede de mange af
Universitets Lærere og byens borgere et puds.

Via sine jurastudier kom han i kontakt med
nogle unge mænd, der mente af Berendias styre
var gammelt og stift, og at alle i landet ville have
gavn afen omvæltning. Han giorde fælles sag med
dem og under et par hede sommeruger for længge
siden ridsede de sa"'men planerne op for at styrte
kongen og føre Berendia ind i en ny glansfuld æra.

På en eller anden måde nåede rygterne om disse
planer til kaptajnen for den kongelige garde, og
kort efter blev de alle anesterede og alle deres
dokumenter blev beslaglagte. Beviseme mod dem
var overyældende, og de blev sat i fængsel, mens
hele sammensværgelsen skulle optrevles. Senere
skulle de henrettes.

Ærnvard, eller Bebran, havde dog held til at
flvgte fra fængslet på grund af sin ringe størrelse,
oghan flygtede over hals oghoved nordover-ud
af landet. Hvad der senere hændte kan man kun
gisne om, men i hvert fald mødte han en trold-
mand, der hjalp hattt med at ændre udseende.
Med nyt navn og nyt ansigt begav han sig igen
mod syd, og de tyvefærdigheder, som han lærte sig
under sin landflygtighed, udviklede han nu i fuld
skala. Han teenkte, at hvis en person med en
juridisk og administrativ skoling bag sig, slog ind
på forbryderbanen, så måtte detblive en udbytte-
rig affære.

Da Ærnvard fik nys om, at Miandrick var blevet
Rådsoldermanden i Kandra, begav han sig hur-
tigst muligt dertil. Han havde en fornemmelse af,
at Miandricks styre ville være lukrativt også for
hans egne fonetninger. Æmvard kendte Mian-
drick godt, og nu elter næsten 1 5 år'sammen" kan
han fonrdsige, hvordan Miandrick reagerer og
handler i næsten enhver situation.

.iBrnvard er ingen mafialeder. Han afsk5rr unø-
dig vold, og han ovenråger sine undersåtter nøje
på det punkt. Røveri og landevejsoverfald grver
han sig ikke af med, og han afskyr også tyveri fra
de fattigste. Dels fordi det er usmageligt, men
også fordi det kun dårligt lønner sig og så tiltræk-
ker den slags sig folkets mishag. Den, der sjæler
mest fra de rige, ken regne med en vis billigelse og
beskyttelse fra det jærme folk. Og der er ikke så få,

der er rige i Kandra.
At .tsmvard Ote er den samme person som

Bebran Ene er der ingen, der ved noget om, bortset
fra Ærnvard selv. Heller ikke Miandrick ved noget.
Ærnvardbeholder den hemmelighed som et sidste
tnrmfkort, der engang kan spilles ud, når alle
andre muligheder er udtømt.

HÆIERE (135, 16l, 198,2791
Hælerne køber tyvekoster af tyve og røvere og
sælger dem videre. De tilhørerikke Tywenes Lav,
men naturligvrs har de etintimt samarbejde. Selv
hælerne har en dækprofession som købmænd,
hvilket giver dem en mulighed for at transportere
og sælge vaner uden alt for stor mistænksomhed
udefr a. Hæleme tager aldrig kunder uden anbefa-
ling enten fra gamle kunder eller fra Ilvenes
Konge. De har en sund respekt forTyvenes Konge,
selv om de mener at de ikke behøver at adlyde
hart. Desuden forsyner han dem med nye leve-
randører, når de gamle er blevet sat fast, og han er
alene på den måde ganske nyttig.

Hæleren i hus 198 har specialiseret sig i virke-
Iigt eksklusive varer, som f.eks. smykker og ædel-
stene. Han har forbindelser langt ud over landets
grænser for at kunne afsætte sine varer.

Det kan være værd at notere sig, at hælernes
tavshed ikke er sikret, selv om man handler med
vedkommende. Flere af hælerne i Kandra har
stukket kunder ind imellem.

''TOMME'' HUSE
En del huse harikke fåettildeltbestcmte beboere,
men kan befolkes af SL. Men bemærk at husene
ikke er ubeboede og forfaldne, selv om der ikke er
angivet nogle beboere. Følgende husnumre falder
ind under dent'e kategori: 9, 36, 48,62,98, 116,
133, 134, l4l, 143, 147, 149, 151, 153, 156, 157,
164, 165, 166, 167, !72,174,!77,179,189, 199 og
237.

Hvis spillerne vil leje eller købe et hus i Ibndre
anbefales hus nr. 237 eller 42.Begge huse findes
der tegninger over i dette hæfte.
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ENKI,ITT, BYGNINGER
TYe huse i Kandra er nærmere beskrevet.

HUS 42
Dette hus er egenligt et købmandshus (derafkon-
toret i stueetagen), men der er store chancer for, at
rollepersoneme kommer til at leje det.

Det er et smukt og overdådigt stenhus på Grif-
gade i to etager og med et velindrettet loft. Vin-
duerne er store og af god kvalitet (man kan se
igennem dem), og hoveddøren befinder sig tre
trappetrin over gadeniveauet. Facaden er ikke
malet, men består af de grå natursten med særligt
fine sten over vinduer og døre. Over hoveddøren er
der udhugget et menneskeansigti stenen, og soklen
er i hele sin længde prydet med en udhugget
bladranke. Selve hoveddøren er af smukt udskå-
ret ædeltræ og fors5met med lås og messingbeslag,
mens den store port, der fører ind til gården, er
meget simplere. Den er lavet af tjærede træplank-
er og kan låses med en bom på indersiden. Vægge-

ne inde i huset er af sten eller træ alt efter, om de
er bærende eller ikke. Taget er et almindeligt
sadeltag belagt med teglsten.

Inde i huset er stueetagens gulv af sten (lagt
oven på kælderhvælvingerne), mens den øverste
etage og loftetagen har trægulve lagt på kraftige
bjælker.

Tqgnforklaring

ffi|p$T'?iT"'*
ovenover.

mHffiI.,ffffi;lii""
etagen oedenunder.

.'..''.€- Vindue

_Å,_ o,,

ø Skorstenmedovn
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Kælderetage 
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\
\

Tegnforklaring

ffirilffi?i::"
ovenover.

ffiffiI'f,:'#;"T;"
etagen nedenunder

--t- 
Vindue

-----\ l,6,

% Skorstenmedovn
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HUS 62
Dette er et lidt mindre og noget enklere hus ved
Dragetorvet. Herkan man let forestille sig, at der
bor en eller anden håndværker. Hvilken må SL
bestemme. Huset er bygget af mursten og pudset
med okkerfarvet mørtel. Vinduerne er kun små
huller med skodder. Kun vinduenre i "daglig-
stueno er forsynet med glas afjærm god kvalitet,
men de er ujeevne og tonede, så det er svært at se
noget som helst igennem dem. Hoveddøren er lav,
og ligger desuden to trin under gadeniveau, så
høje personer må dukke hovedet, når de skal ind.

På begge etager er gulvene af træ, og stueeta-
gens gulv er lagt en decimeter over jorden på et
funda-ent af sten. På den øverste etage ligger
træplankerne på et bjælkelag. Æle skillevægge er
af træ og taget er lagt med teglsten.

,l
Dl 

't

N

L
\,
,,lb-

*-j -;u--.

L,

H=,

H
Kælderetage

Stueetage l. sal

Badeværelse

g

I Pigekammer

\

Soveværelse I

3

rt

Soveværelee B

Soveværelse 2
ArbejdsværelseraPlÆr

HUS 237
Her finder man et ret specielt hus i Vimmelskaf-
tet. Det blev en gangbygget til en kriger efter hans
specielle anvisninger. D6r skulle han og hans
venner nemlig bo, når de ikke var i felten. Det er
forklaringen på husets noget utraditionelle ud-
formning. Størstedelen af huset står på et funda-
ment af sten og er muret op af mursten. Facaden
mod gaden er senene blevet pudset i en mprk, grå
farve. En undtagelse herfra er sydøst-fløjen af
huset, hvis gadefacade er af træ, men pudset med
møfteI, så det ser ud som om, der var mursten
under. Oæå den væg er holdt i gamme grå farve.
Soklen på den fløj af huset er kunstfærdigt forar-
bejdet i træ og omhyggeligt malet, så den ligner
stensoklen på huets hovedbygning. Mod gården

30

har både tegl- og trævæggene fået lov til at behol-
de deres naturlige struktur.

Huset har to etager og et loft, hvor tjenestefol-
kene må dele pladsen med høet. En usædvanlig
detalje i dette hus er det våbenkammer på huset
første sal, der står i direkte forbindelse med stal-
den via en trappe. Glasvinduer findes mod gaden
oger af god kvalitet, isærkan man via den øverste
etages vinduer klart og tydliget overvåge, hvem
der kommer og går på gaden nedenfor. Vinduet i
sovemmmene i den øverste etage er også af glas,
men af dårligere kvalitet. De øvrige vinduer har
kun træskodder og måske en udspændt dyretarm-
eller blære, så lys kan trænge ind, men ikke blæst
og nedbør. Taget er af skiferplader.



loftsetage

Karle,'
kammer I

r_
,-m

I 
Høloft

Karler
kammer 2 |

.(st

fifl

Pigekammer Værelae til kok og tjener

Tegnforklaring

ffi|pilT'T;iil"'*
ovenover.

ffiffiffiI'å;ff;3;i".
etagbn nedenunder.

.Æ!- Vindue

-Å- 
Døt

Ø Skorsten med ovn
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HVEM LÆRER HVEM HVAI)?
Af og til kan det være svært at finde ud af, hvem
der lærer hvem hvilke færdigheder. I de fleste
tilfælde gælder denne oversigt i IGndra, men der
findes undtagelser.

TÆRDIGHED LERTS HOS

fl
Entrehage

f#
Hasardspil

t:ini:al;iilli:iliriji

iåtii:! ii il ilHffiiffii$tiliiåij
Underverdenen

Tlruenes Lav
iiitffiiffiiii$rj i;itffi

hvem som helst

- søg på værtshusene
iii frffifi.E:jli:fi$|fKlatre Xriåeåes Hus,

Tptenes Lav
iti $$+liiilliiitiåi1;'ffi;ff:l+:l'i::ili:l;l:;rr.'l

iffiilå?iåHi+iiHåndværk de respektive
håndværkere

i
Historie

rli*i::ii;i;:r;:r:lrl1,!,:,r:ri.,i
i',fffffiiri:i,ii;i
Zooloei - 

*

- søg på værtshusene

håndværkere
Eåittiiti*

Lærde Mænd

l(qmpfærdigheder
,ffi ii*rt,"t: ft;rli*i,r+rii

\rvenes Lav

Drogekundskab Apotekerne

Skygge

hvem som helst

T\ruenes Lav
i::titi:t*-t:':i:ti: i: iaji :i_irr::r:1::*q.

'il'ri.#* Sri*ål
rliiili*tilliri'irtiirrillililll,iil) iiili jii

'1,:';'*,$l!9ffipfl;,{ffi
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UDSTYR
i grundreglerne elleri expertreglerne. Bemærk at
visse ting er billigere end det, der er noteret i
regelbogen og andre er dyrere. Det beror dels på at
Kandra ligger hvor den ligger - ved en stor
markedsplads, hvor tre vigtige karavaneveje
krydses - og dels at byen myldrer med håndvær-
kere, der har ladet sig lokke til byen.

Hvor ikke andet er angivet, er priserne sat i
søhrmønt (sm) og vægten i BEP.

I Kandra bruger man målene'alen'for længder,
"skålpund" for vægt og'kande" for mmmåI. Men
da en alen er en halv meter lang og et skålpund
vejer et halvt kilo samt da en kande rummer 6n
Iiter, så angives alle prislistens mål i modeme
enheder, for at det hele skal være til at forstå. Den,
der vil, kan naturligvrs selv omregne alle mål til
de oprindelige.
Disse lister indeholder mest ting, der ikke er med

UDSTYRSLISTER

BEHOtDERf,
Navn

ii
stor
lille

ffi#lir:æliiiffi
stor
lille

ben
læder

+4f#
2

.ill--t?i,i

5
3

liiiill,i,,ii t;i.': ii;ii

0,1
0r1

Vægt
P,*# Æ
0.r1

iriiiti+ffi

9r,,1 å88=.,,.",.5Q

ffi ixi*æ.+si*:':.r,,,.',',fr,l

1km

ili:.ril liiil:r;i:ili: : 
:: iiir,.rrll;,:l

15
6

liir,,,,:1 utt,ti+,r:iit

85
t2

GAR\ÆDE HUDER, HELE
Dyr
Ilo",(ffi
Kalv
$. ffi';+; idi
Får

iiylffi

KøD
Navn

Pflg,,p"r*-_"!8,

8 km/kg
,.i.'S$..kffiftg:it r,,r,r,ii:,,;

4 km/rg.. å,. i'.r,,rt1'.;;

5 kmftg
',.4g',hgftg,,,.',,,,r,,,
*g-h#,.s. .,

I
35,\449.sst ''
60 kmlkg
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GRøNSAGER
Navn

'1.} ":l,ilri:,1r',rl'r1i'i:

Brøndkarse
' liffi:..1l*flil
Guleqadder
ffi$ttrl[{$nt*1it,i;ri,l'l r;

KåIx1ffi
Linser
Lffi"', ,, i

Pastinak
lF, uu,:.;l'.

Roer
i ui',.i*tii,'.',,iit.-i
Æfter

TR,UGT
Navn

Pris i
sæsonen

,li tlxii
25 !a&g

l.1ffii iltii
5 km/kg

l,:, $ii iiil

10 km/kg
itllii

17 km/kg
,.,d: iffi

4 km/kg
I'iilti&;

7 km/kg
ir.l} ii il.ii#i,

10 km/kg

Pris i
aæ80nen

DRIKKT,
Navn Pris
IIYidtSl,' 1 .:':, '' ,: 1'S hfrI-1,'
Letøl' 14 km/t
St, ',ii:r' 

" ;'.l' 1,'" 
t', 

;,,,,,:' 
i'',fJ6 r'ffi '''

Stærk øl 38 km/l
Fili*åi",l,,,,r"'::,''l.r,',*6' g5n',
Cider 18 km/l
t{fffi 1:rl 'i ''"r.r: rrSS'k#Å

Vin
simpel 20 ka/t
god 45 km/l
fin 85 km/I

Eræddeqin ,, !g gm/l :

Brændevin, fin 35 smn

1 tønde = S0liter
1 anker = 25 liter

HOLDBAR, MAI)
Navn
$altot,' g.sd '',,
Saltet flæsk
&ltef æ* '' '.
Røget laks
iV-gjM.::,i .,,'.:i ;,, ::,;,,r:.,.

Pølse

,, ,'lAU', :: :'l:'1i1,'1,

62 sm/tønde
:,,titX , l,'t'i,ii

i6b sm/ilnde
,,rP,ssi:f,6 {ffitir 

:"11:

40 sm/anker
.:::'7$i.6*fffi6g,,' : :.,:

45 sm/anker
90 sm/anker
170 smlanker

,,',$m,f;nil i4, 
'l

700 sm/anker

Pris
iffi1i
30 km/kg
',SS'W$g ,,:,, ,,: ' ,r,

100 kmlkg
r.*
42kø/kg

Pris
udenfor
sæsonen

ii*i$"!i 
...1i1g

j1*l# iiil!':

5 km/kg
I'$,,,,,,,,,,s!,, 

i+li:

10 km/kg
i$"1

17 F+Ag=
1.4iffiis$ffir
4 km/kg

, liii:iii; : illt I i; i:;i:ii;iiillilltllr:; : i;,i l; l;r:i:tili i i

7 km/kg
,: : i : i i ! i i; i i;: : , i i i i il: I I i i i i r :: : : i i: i i i: i : i : i

10 km/kg

Pris
uderrfor

t-

Blommer/Svedsker 10 km/kg 15 km/kg
t'i ',,M&gi,.,
Figner 30 km/kg 90 km/kg

+i
Kirsebær 35 km/kg

fiitiiilltfi;iii+i i
22kmlkg 27 lø,kg

$

Æbler 2?kg,lkg 35 kn&g

MT| ERTPRODUKTER

sÅsr,o oc roDER
Priserne nedenfor er for sække med 25 kg. Malet
korn koster det dobbelte.
Navn Pris
t
RugrffNavn

Mælk

70 km
lffi..1

35 km
fi#.r. ffi#
12 kmf

SmØr 30 km/kg
l#"
Ost 30 km/kg

fit
Ostemasse 18 km/kg

KRYDDERIER, OG SMAGSTILSÆTNING

BR.øD
Navn Pris
l# ,i
Rundstykker 13 kmlkg
r iil
Rugmelstvebak 5 km/kg
ffi

Halm

Pris
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Knækbrød 4 km/kg



INDI(VARTERING I IÆNGERE TID
Disse tabeller gælder også for forretningslokaler.
Priserne er angivet i sm/måned.

LEVENDE DYR
Tlpe Pris.' 1ii :Hil[,sli
Vagthund 425
fi liii; i$ffi
Høg,Iille 300

i 'H.lKy[ing 17 km
ffi$ir ffi lffi :'iiiiii##'iil;,T'$#i

Tlpe jævn
PåI,landå{ ,,'j 111'* -.' l.i '' ',''i,1, 'I 'r .1,"i'.,;rr.,,'1r$1 lii

. 
ivgp 

rygn og-sAd"l, ' ,126 ' .'
.,tgq3'11.,tlti,,': ;I,'r,iir' 1r:' 

ilii'r',:'g:"i,1:

I byen
værelse 18
værelse og mad 35
Iejlighed i lille hus 35
Iejlighed i stort hus 65
lille hus 100
stort hus 130

normal god
iiirlf :1i:iri;irilriiiiirlilliiirati;iii:i:,iliil:iiril

1g,i; 11' .,ir 'tr''g$ i

'ggrt',t':i,'1,'"''6'l
''66,jt 

"Lt ,'1,"'i'8$i'''

35
65
65
130
165
250

65
115
100
200
250
300

Pattegris 20'ffi #ffi ffi Ilrir , .'+1;ssjF ' '''

C'ed

Får
iiffi

f;{$ i;*+

PuInCi " ""'

guld
sølv

blv
$,yorytri, lt., ,,..,,
Fosfoi

iiri:+
Kul
4u+

18
u*,',,,,i ;*.i ri1;;L'i616

At lade bygge et lille hus med nomal standard i
Kandra koster cirka 100.000 sm. Da bliver huset
også tegnet og konstrueret af en bygmester, så det
blivet funktionelt og brugbart, og bygmesteren
sætter også sin lid til dydtige og pålidelige hånd-
værkere: Stensættere oginurere til fundamente-
ring og opmuring af kæIderen; tømrer og snedkere
for rejsning af selve huset med tagspær, vægge
(ydre som indre) gulve, Iofter, døre og vinduesåb-
ninger samt tagdækkere til pålægning af taget.
Prisen omfatter altså alle materialer og alle
lønninger. Vinduerne i et sådant hus bliver som
regel blot dækket med skodder, da glasruder er så
dyre. Et enestevindue på 50 x 50 cm koster alene
350 sm.

564" i\æe foi slåstedC; hCE dyr.

MATT,RIAI.ER
Navn Sandsynlighed Pris

35

il itiili*

æ;,.,',#rl!ii 1ff#;iiintr:i'' iil+i

IOOVo 700 sm/kg
LOOVo 70 sm/kg

45Vo 45 km/kg

messing IOOVo 9 sm/kg
kobber tOOVo 7 smlkg
jern IOOVr 34 km/kg

if**ii*rr$.,ffi
2iåVo

,l+illrrti=lr.?ifi'#A

'. ,t,l$',F. .,'., i

305;ffis
li:ir;.*,it*"tt lliltlili

tNVo 7 mlkå
;iiiåriirtri.?iffi,;l+lir+*ii+i ffi##is,+

Pris
trg*$*
35

åi

30

80
+**is#;
80*jffi
70

Kriat' "' ' ""i06Vo* '"'4kmlkg

l*li;iiull,F ti*Il=;*ut1fi ii,iif,'tii$,t :litl
Cinnober 65Vo 850 sm/kg
ffi. ffii#ffii}1;lli1*lsi,$ ,1,i,,.r1: rL.;

Asfalt/BegÆjære lNVo 1 kn/kg
Procentangivelser viser, hvor stor sandsynlighe-
den er for at materialet findes hos alkymisten, når
rollepersonerne vil have fat i det. De fleste mate-
rialer er kostbare og findes kun tilgængelige i
mængder på op til et par gram.

RETTGIøSE TING
Navn Pris Vægt

med.€ l', ' ,',1,','i,iifrO,;,t , :,1:': ir. ,;ar*; r;;,;

Rosenkrans 15

rfrlir*i{tffiffi*liiir+l'i1, :,JiRunestave 425
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InvErER
Juvelerarbejder er individuelle, og priseme varie-
rer i høj grad. Prisen er dels aftængig afprisen på
selve råmaterialerne og dels på materialeraes
sværhedsgrad med hensyn til forarbej dning m.m.
Her er angivet nogle vejledende priser (i sm) for en
enkel, glat ring og en enkel medaljon med motiv i
basrelief. Ringen er et eksempel på et stykke
arbejde, derikke kræver så megen forarbejdning,
så her er det selve råmaterialet, der bestemmer
prisen. Medaljonen er sværere at fremstille, og
her er det juvelerens/smedens håndværksmæssi-
ge formåen, der trækker prisen i vejret. Det burde
været muli$ at udregne prisen på alle andre
juvelerwarer med disse tabeller som grundlag.

425 0,50 ct
trt+ig++*n*o

14500 0,50 ct
+:'ii;ii*l+l.iitga:,ffi

24500 0,80 ct
iiiitiriiiifiil

L20 0,50 ct
iitllif*l+it'i

1350 0,60 ct
lit ili+i'uiø

1000 0,90 ct

Ædelstenenes vægt er angivet i karat (1 ct = 0,2 g).
Ædelstenene i tabellen her er alle lige store (dia-
meter 6 mm). Priserne i tabellen er en vejledende
pris noteret for sten afpræcis samme størrelse og
med semme kvalitet i farve, klarhed og slibning.
De virkelige priser varierer uhyre meget fra vur-
deringerne her. Den rigtige pris svinger alt efter
om stenen er større eller mindre, om den har en
smuk farye eller om den er misfanret, om den er
klart gennemskinnelig (jævn i farven for ugen-
nemsigtige stene) eller om den har revner - og til
sidst afhænger det hele af, hvor velslebet stenen
er.

nÅuovænK oc rlENrsrr,R

Teknik & materiale
$Ifffi'
Smedet sølv

Koral
r{xi'iffi

Jade

Guld med sten

ring medaljon
itii
50 170

iti41*#iiitiilf+r
150 315

,:

300 480
lli i$liit+iii"r1i-#d
1100 1350

ÆDELSIT,N
Navnrffi
Ametyst

'r: 
'.1-. .i

Bjergkrystal
W ffiiiir;llli:
Chrvsofras
Citiån'r.r,, ,,.iu, 1,..: r,

Diamant
gt 

E.="'"ii'r'1,,-i:i,:.,
Granat

,ii.,i;,ri.:lt'r;r,r

Hyacint
.trCis15, i..,,'+ " ,'...'|i'',.,'..,,.,;'

Jaspis
;tgfi,r:' .i-f ," i,i.,' " '..t
Karneol'' si'' jr : :.,.',,",,'
Lapis lazuli

'i1;i111"i;'ffi
Månesten
.-0.t8&*8$,',i,i,, i,,'11.. 

t 
. 1

Onyx
1,.,tf.t1 

j, 
tli,:,,,,;,:,1;

Peridot
pgi,lti'rili1,.i,,ii,'1,, 1,,.i 

1,

Rav
Bt$in-,,,i 1,.',,'' 1,,,,,.

Rpgkvarts
,Sdfit ''.,r,,,1 r::,,: : i:
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Pris Vægti'iliti+tliiffi
2400 0,50 ct

ii, t
425 0,50 ct

;,'lffiirr.$ t,;.,,;,'fi,.1;l.+s; 
:

4lO 0,50 ct
.,,,,n, ?66 t,,r. i,r,O"6O,ct-.,,,

245000 0,70 ct
, 
i,,.',.", t:ii tr' rii;i,O*s$,,tttl "r

1350 0,80 ct
ilt+lit4llt .$*

53500 0,90 ct
?iitji+1'.i.fitilrfi

680 0,50 ct
*liiill+itlåi

340 0,50 ct

" 
',,:;1. ffi.'. t ',',,0rås.et.,t,,'

510 0,50 ct
1r,,, .ffi

680 0,50 ct
,rriii'ittliiui$"11ffi

255 0,50 ct
tiii+iiiiitr+7300 0,50 ct
+Xliiiiiiii:

1850 0,20 ct
iiiulrirlliiil$n

340 0,50 ctrri;ililiir{i rrilg;ffi1iffiiii}i

Navn
,t'. 

tt;l''. tt ' ,t.. . r,r ;:. .

it,h{ ffi;.,,.,ni',:,r:;iiii.:,4.. .

't ',..' ",., " t'U-

.trrb6-Sgg-:då-l€...,,'.,i,,,',. t,,i,,

Skorstensfejning

*l' l;rii+,.gqig
Vandbæring (25 l)is,ffi
Musiker
F@,,..ttt, ,r,,tt l, ,..,,lt''.;,rt, 

jit. 
,

i;, n# ,vg6 ,,r,,. ,,..,'
t-b ,r'",.',';'=l.,tl'':
Skulpturer i ler

byste
helfigur
.*ffiffiffillffii 'r

TYoubadour
sang & spil
skrive sang/vise

i ii..' 11

Forgyldning
'$t&singt t msde[',.''
ltb i, ,r'.i,r,,,.,.'.t., ',.,,...u"

.,,, J€FIB,.,,.,,,-,,,. .r1r,.,.,',,r,i.:.,..

Gravering

Pris
.i;r,;',t'.,,',.".'li'.;t: j:i':.,n'i':,,::',i..,

'''....''.$'s' th.s',rti;,,,'''l',,, ";:r,.'r i:',
''.'$$ ffi ,,..1' "' ''.. I

,,',i6o ii''t ',,, ",-t' ' "'12 sm pr.
skorstenspibe

t.i$ts
5 km pr. 10 min

itji*i*
6 sm or. time

tt 
l_..'-.-i,' 

:"'.,;iit, l',1,i1 ,'.,,,

,,,ii.QO,$,R SF-,.,,,14F18 ,,illr.r , ''.
'.,' 'C6 E:i|i4i*'',.,...,",,,,,

125 sm
200 sm

iti$l#ffi'P*ii$wl$*i;ffi ;iii$

8 sm pr. time
65 sm
(4versa6strofer)

i*iffi'i$ff$,fiin ,ff
170 sm pr. kvadrat m.

,,,:i l,,l ..1:1 ::,,1 . -.-:- 
r, '."m.+-*Cæ$il

' 
l$pQ-pp a-a,sm pr-,hgi,.
100 sm pr. dag

j+uliåi



AKADEMISK ELTER MAGISK ARBEIDE
Navn Pris
iffi*t'un",6giffi *iilliliii*ttfjirilr+f tlf l$#iffi f i,ri i;ili*lri
Oversættelse*

almindelig udenlandsk
ualmindelig udenlandsk

Det er ikke alle, der fremstiller varer, som man
kan sætte en fast pris på. Mange håndværkere
tager sig betalt for den tid, matt har udnyttet deres
evner og kunnen. Den mindste tid er som regel 6n
dag og den.laveste løn er derfor 6n dagslgn. Det er
svært at angive, hvor lang tid det tager at udføre
en bestilt arbejdsopgave og derned også svært at
beregne prisen. Det anbefales derfor SL at anslå
lidt i overkanten. Dette afspejler dels håndvær-
kernes vilje til at have marginaler og dels fasthol-
der det balancen i spillet.

Navn Frakke Hue

Hvis spilleme vil sælge skind fra dyr, de har
dræbt, må SL være parat til at fratrække ITVo-
6OVo af skindprisen for kempskader på skindet.
Skader fra pile fra buer og armbrpster giver små
fradrag, mens skader fra tohåndssværd og økser
giver støne nedslag i prisen. Hvis spillerne vil
undgå alle nedslag må de dræbe dyret med sten
fra en slynge, en træstav, en knytnæve, spark,
besværgelsen FROST eller på en anden måde, der
ikke ødelægger skindet.

fortidiet/ukendt
t. å#,il ir n i
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RETIGION I KANDRA

'i
ii
.l

l
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I Kandra og i hele resten aflandet har man i umin-
delige tider dpket de "Unge Gudero. De ometyrte-
de de'Ga-le Gudero for meget længe siden. De
Gnmle Guder var onde og holdt menneskene i et
jerngreb, for gudemes egen fornøjelse og doven-
skabs skyld.

De vigtigste af de Unge Guder er:
Sholak, alfaderen. Solens, klogskabens ogma-

giens gud. Det var Sholak, der gav de magiske
kundskaber til menneskene, og han våger over
magikerne for at sikre sig, at de bruger deres
kræfter på en god og klog måde.

Sankma, atmosfærens gud. Han er uregerlig
og lunefuld, legende og tankeløs.

Visha, agerbrugets gud.
Ninnave, frugtbarhedsgudinden. Vishas hust-

ru.
Kushta, dødsguden. Dødsrigets vogter.
Kartov, skaebneguden. Våger over orden og ba-

lance i verden.
Eilana, månegudinden. Hersker over natten

og det, der sker der.

Solens, lysets, klogskabens, kundskabens, sang-
ens og musikkens gud. Han er den øverste af
guderne og tilbedes som en alfader. Han er aldrig
hurtig til at efterkomme bønner, og han er mere
interesseret i gudernes egne mellemværender end
i menneskenes.

Sholak's symbol er Solstjernen, en solskive om-
grvet af en strålekrans, og man kan genkende
hans præster på deres tøj: en enkel tunika, en
ærmeløs kappe af ubleget bomuld og et bælte
faryet efter rang. Præsterne udfører deres ger-
ning i templer viet til Sholak. Templer, der ligger
i eller nær en by. I Kandra er det sØrste tempel
(222) indviet til Sholak.
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Man ofrer det kostbareste, man har, til Sholak:
Ens tid. Det sker ofte via korsang i templet, eller
hvor som helst man nu lige befinder sig. Middags-
minuttet - altså det minut på dagen, hvor solen
står højest - er specielt helliget Sholak. på det
tidspunkt hengiver man sig til stille bøn, selvom
der findes undtagelser for denne regel i situatio-
ner, hvor man ikke helt har kontrol over tingene,
f.eks. er det vigtigere end bønner at redde sit eller
andres liv.

Sholak er magiens gud, og han er den, der be-
stemmer om nye magiske formler skal komme
menneskeheden til gavn. Han er den første og den
sidste troldmand.

Sholak har en bror, Sankma.

SANKMA
Luftens og himmelens gud, der regerer over vinde
og storme. Han er uden kritisk sans og helt fri for
hæmninger, og han 96 ofte grin med Visha ved at
opløse hans regnskyer. Han efterkommer ikke
børner såofte som de andre, men nårhan endelig
96r det, da lægger han ikke fingrene imellem, men
fuldbyrder ønskerne til overmåI. For at kunne
håndtere vinden benytter han en'vindskovl' med
et skaft lavet afotte slags spiralsnoet træ og et
skovlblad af krystal - og det hele er sammenføjet
med beslag af sølv.

Sankma's symbol er'manden med vindskov-
lg1'- s11 6eget stiliseret, men dog karakteristisk
figur. De, der tilbeder ham, bærer symbolet ddr,
hvor de mener, det passer: indgraveret i brosjer,
ringe, knapper eller våben, malet på redskaber og
værkØj eller direkte broderet påtøjet.

Sankma's præster går klædt i en lyseblå, fod-
lang tunika og en lysegrå kappe. fil dette bærer de
et hvidt halstørklæde og en blå, spids hue. Der



bygges ingen rigtige templer for Sankma, men
ma. samles i stedet på den nærmeste og højeste
bjergtop med fri udsigt. Man ofrer røgelse til
Sankma, eller opsætter høje, smalle faner med
skreme bø.ner på eller blot med symbolet'man-
den med vindskovlen'.

Den anden uge i den femte måned, når forårs-
vindene for alvor muntrer sig, afholder man en
dragefest til ære for Sankma. Æle - børn som
voksne - flyruer med drager og ser så efter, hvis
der kommer højest. Dragerne er ofte formede, så
de ligner øme, den fugl der er en personificering af
Sankma. Det er nemlig blevet sagt, at når Sank'
ma besøger denne verden, sker det i en ørns
skikkelse.

Ved efterfusjævndøgn indtræffer den anden
store højtid i, $enkma-dyrkernes årskalender. Da
skal sjæIen falde til ro og renses ved, at man står
på et højt punkt og lader vinden suse omkring sig.
Man siger, at uro og ufied "blæser bort" fra sjælen.
Blæser det ikke ved efterårsjævndøBnstide, anser
man det for et sikkert tegn på, at Sankma er
misfornøjet.

Da Sankma er vindens gud, er han oæå alle
fugles gud, og hans præster har meget nær kon-
takt med alle slags fugle. Dette gør,atingen fugle
nogensinde overfalder en Sankma-præst. Hvis
nogen vil forrøge på at få deres veltrænede jagt-
falk til at angribe en Sankma-præst, er der store
chancer for, at falken opfatter befalingen som en
svigefuld handling fra ejerens side, og falken vil
derfor forlade vedkommende for altid.

VISHA
Jordbrugets og regaens gud. Hans symbol er vand-
dråben. Han holder øje med, at agerbrugerne får
deres høst. Hans præster, der kun er mænd, går
klædt i en mørke grøn,kraftig tunika med bukser,
hat og sØvler eller sandaler.

På den store Taksigelsesdag, der falder om ef-
teråret, når høsten er bragt i hus, albrænder man
dyrkede afgrøder som et offer til Visha. Bønderne
lægger Ll4 pot korn (omkring 2,5 dl) for hvert
familiemedlem og mange dyrker særligt offerkorn
i et specielt indhegnet område, hvis de ikke selv
har marker. I løbet af resten af året ofrer man
noget af sit drikkevand, der ofte bæres til templet
i et specialfremstillet beeger af søIv. Findes der
ikke noget tempel inden for rimelig afstcnd, ofrer
man afvandet ved at hælde en smule ud påjorden,
mens man beder en kort bøn. Alt dette skal ske lige
før man skal drikke af vandet.

Om foråret under selve såningen er præsterne
igang med ritualer døgRet rundt for at sikre, at
den kommende høst bliver god. De bønder, der
bliver omfattet af disse velsignelser, kan regne
med at få en høst, der er 15'607o (3T4 x 1Vo) stØre
end de, der dyrkerjorden uden gudernes velsig-
nelse.

Visha har Ninnave til hustru.

NINNAVE.
Frugtbarhedsgudinden og gudinden for kærlig-
hed, moden'ærdighed og ægteskab. Barnets be-
skytter og Vishas hustru. Ninnave hjælper Visha
med at få alt til at vokse. Hendes områder er
husdyrene, og hun sørger for, at de formerer sig.

Hendes præstinder (for her findes ingen mand-
lige præster) går klædt i bluse og nederdel af
ubleget lærred og med et blåt bælte med røde

broderier. Over det hele har de en grå, ulden kåbe.
Hendes symbol er jerngryden og hjemmets ildsted
er hendes alter. Præstinderne bærer en brosje af
jern, der er fomet som en gryde, for at holde
kåben sammen.

Ninnave beskytter huset mod ild, så når man
tænder op, beder man en bøn til Ninnave. Og er
hun ens skytshelgen, så er man meget påpasselig
med at holde øje med ilden. Ilden er Ninnaves
gave til menneskene, men hun bliver vred, hvis
man behandler den ufornuftigt. Om forfuet, når
kreaturerne føder, samler man store båI, der
tændes til ære for Ninnave.
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I alle byer - og ofte også i større landsbyer -har præstinderne herberger med et kapel i samme

hus, og det er nomalt, at man ofrer (giver en
almisse) til det. Herberget dyrkervelgørenhed, og
giver husly til vandringsmænd og andre eksisten-
ser, der driver rundt på må og få. Der er desuden
altid en plads i et Visha-tempel, hvor man kan
tilbede Ninnave.

Hendes præstinder strejfer ganske meget
omkring, men de samles herog deri klosterlignen-
de templer. Det erNinnaves præstinder, derlager
sig af alle vielser. Det er almindeligt med ægte-
skab mellem Nintrave-præstinder og Visha-præ-
ster, og det nygifte par begiver sig ofte af sted til
en eller anden by, for d6r at bygge et Visha-kapel
og åbne et herberg.

Under kreaturemes brunstperiode, der nor-
malt falder i det sene efterår, vandrer præstinder-
ne rundt fra gård til gård for at velsigne dyrene.
En sådan velsignet bedækning gtver alkom iGOVo
af tilfældene mod ellers 25Vo.

KUSHTA
Dødsguden og dødsrigets vogter. Han er den, der
tager sig afde døde, og han vil ikke have, at de
døde forlader hang rige. Han har desuden meget
klare meninger om, hvem der hører til d6r. Men-
neskene beder til ham i håb om, at han vil slippe
de døde fri, men han er bestemt modstander af
tilstanden "gengangerz blandt mennesker.

Kushta vejer sjælen, når den døde skal ind i
dødsriget, og placerer så ham eller hende i et af
landende der. Lidt afhængig af selve begravelse-
sceremonien tagerikke sa-me tid for den døde at
nåfrem til'LivetsYægt" (fral uge til 5 år). Livets
Vægt er også blevet symbolet for Kushta.

Kushtas tempel er ofte meget rigt udsmykket.
Det hører semmen med, at de offergaver (g,rld,
ædelsten og kostbare mØbler), som de efterladte
har givet, er blevet brugt til dette formåI.

Kushtas præster opfylder en meget vigtig funk-
tion i det daglige liv, da det er dem, der tager sig
af de afdøde og trpster de efterladte. De klæder sig
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i en kortærmet tunika med sorte bånd. Den bæres
over en lærredss\iorte, brune bukser og sorte
stØvler.

Den 63. nat efter efterårsjævndøgn (den 26. dag
i den 11. måned) højtideligholder man mindet om
de bortgangne slægtninge. Man tænder et lys for
deres sjæle ogbeder til Kushta om, at de må få ro
i dpdens rige.

Kushta præsternes afsky, men også deres magt
over gengangere, viser sigved, at de har evnen til
at kæmpe åndeligt med dem. Da træder præster-
ne i nogle minutter ind i det åndelige plan, og
deres Ilrlll fordobles. Derefter kæmper de med
gengangeren IIrIT mod INT. I hver I(R får de
stridende hver sin chance for at overvinde mod-
standeren efter Modstandstabellen. Lykkes forsØ-
get, er modstanderens IIrl'I nedsat med 1T4 point.
Når II{l når nul, er egenskabens indehaver død/
tilintetgiorUfordreve t na3t til hvile. Når præsten
igen træder ud af det åndelige plan, synker hans/
hendes INT til den oprindelige værdi, eller den
stårfast, hvis denerlavere (præsten genvinder da
f Il{I-point pr. døgn, han eller hun hviler). En
præst kan kun træde ind i det åndelige plan en
gang i døgnet, og kun hvis hans/hendes INT er
upåvirket.

Kushta-præsternes forhold til Dødsenglen er
kompliceret. Nok går Dødsenglen Kushtas ærinde
og henter dem, der er viet til at dø, men englen
adlyder også andre magter. Dødsenglens fryg-
tindgydende evner har ingen virkning på Kushta-
præsterne, men de har så på deres side heller
ingen ret til at blande sig i Dødsenglens foreha-
vender.

KARTOV
Skæbneguden og gud for allagte eder, orden og
profetier. Han er balancens gud, og foretrækkes
derfor afmunke. Hans præster er også munke, og
de går klædt i en brun eller sort kutte og sandaler.

Man kan dog let genkende dem, idet de alle



bærer en skarabæformet brosje for at holde kut-
ten sammen. Skarabæen er Kartovs symbol.

Forskellen mellem en almindelig munk, der til-
beder Karbov, og hans munkepræster er, at præ-
steme al&ig må bruge vold. Præsteme må kun
gennem deres ord og ord alene bringe orden i
detrtte verden. De indkaldes af og til som rådgive-
re, når moralske sager skal afgøres ved IGndras
domstol.

Kartov kaldes "Dommeren", 3ødlen" og "Benå-
deren", men også for oDrømmegiveren", for han
fordeler nattens drømme - både drpm6s, der går
i opfyldelse, og rene mareridt. Kartov er også gud
for'chancenoeller lykken', oghan kan sikre held
eller uheld for hvem han vil, men han er dog aldrig
uretfærdig.

Kartov står af og til ved siden af Kushta ved
Livets Vægt.

Heller ikke Kartov har noget egentligt, traditio-
nelt tempel. I stedet plejer klosteret at blive be-
tragtet som hans hellige bygning og der findes
altid et lille kapel, der er indviet til ham. Ellers
holder man ofte til i skovlysninger, og det er ikke
ualmindeligt, at man finder en l(artov-gudesta-
tue i en ellers helt ubeboet skov.

fil Kartov ofrer man en nyplukket blomst, helst
en rose. Selve offerhandlingen sker helt enkelt
ved, at man lægger blomsten foran Kartovs bille-
de. Der siges ingen bøn i forbindelse med ofret,
men en taksigelse fordi, man får lov at væne hans
tjener.

Kartovs munke kan instinktivt føle, om man
lyver eller taler sandt. Den, der lyver for en Kar-
tov-præst, må ovenrinde præstens INT med sin
egen INT efter Modstandstabellen for at blive
troet. Ellers ved præsten med det samme, at man
lyver. Men bemærk, at præsten IKKE ved, hvad
sandheden er, eller hvorfor man lyver, kun AT
man gør det.

Munkepræsterne og de andre munke, der tjener
Kartov, kan af og til få, hvad man kalder for
"Synske Drømme". Det er Kartov, der gennem
dem, meddeler sig til denne verden. Drømmene
varierer fra klare, letforståelige instruktioner til
dunkle, sværttolkelige allegorier. En munk kan
også søge svaret i disse drpmme ved at faste og
meditere. Før eller senere plejer en trancetilstand
at indtræde, ogmunken får synske drømme. Dette
er dog en usikker metode, da Kartov kun skænker
synske drømme til dem, han mener er det værd, og
det er sket, at munke har fastet i uger uden at få
synske drømme.

EITANA
Månens og nattens gudinds. Gudinde for stilhe-
den og for hemmelighedsfulde gerninger.

For Eilana og hendes tilbedere er natten og
mørket ikke skræmmende, men de betragterbegge
dele som deres venner: "I(an du ikke se i mgrket,
så kan du heller ikke ses". Hun holder a{, beskyt-
ter og belønner finesse og skønhed i en handlings
udførelse, og hun misbilliger simpel brutalitet,
gmsomhed og tortur.

Helt naturligt er det månen, der er Eilanas
symbol - en måneskive i 1. kvarter (som også er
symbolet for sølv). fil Eilana plejer man at ofre
ting, man er kommet elegant til. Det sker i "en-
rum' og bgnnen, der følger ofret, indeholder en
beskrivelse af, hvordan offergaven er blevet bragt
til veje.

Hendes templer er aldrig skjulte, men på grund
aftilbedernes absolutte tavshed er deringen uden-
forstående, der ved noget om, hvad der sker.
Templerne er ofte store huse, der er ubesmykkede
udenpå, men smukt dekorerede med offergaver
indeni. De ligger normalt i byer og sjældent frit i
naturen, og templerne har mængder af lgngange
og hemmelige porte.

Eilana afbildes i en helt sort dragt, der er en
slags kappe med hætte. Hun har sort hår, bleg hud
og mørkeblå øjne. Hun bærer smykker af platin og
diamanter, og har en sort panter i en sølvkæde for
sine fødder. Præsternes og præstindernes påk-
lædning ligner denne: En sort robe med sølvkan-
ter og et pandebånd af sølv med månesten midt
foran. De bliver også let venner med sorte pantere
og har ofte sådanne som husdyr - og som vagter
i templet. En panter, der overfalder en Eilana-
præst kan pludselig miste interessen for overfal-
det og i stedet lægge sig til rette ved præstens
fødder for at blive kløet bag ørene (slå 4 eller
lavere med 1 T20 for at dette skal ske; et slag i hver
I(R til det lykkes - forudsat at præsten kun
parerer og ikke angriber i samme I(R).
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Ved fuldmånens opstigen samleg alle hendes

tilbedere i templets gård eller på dets tag, og
betragter under den dybeste tavshed, hvordan
måneskiven stiger op på himrnelhveelvet. Godt to
uger senere - under nymåne (den nat da månen
er ny, og overhovedet ikke Lan ses) forgges præ-
sternes STY, SMI ogI(AR, og de færdigheder, der
har disse grundegenskaber, med 1T4.

At varulve forvandles fra mennesker til deres
ulveskikkelse underfuldm ånen erjo alment kendt,
men dette har intet som helst at gøre med Eilana
eller med hendes nepræsentation afmånen. Det er
ganske enkelt således, at vanrlveforbandelsen er
koblet sammen med dette regelmæssigt tilbage-
vendende fænomen. Forbandelsen ville ikke være
ligeså grun, hvis den var permanent eller bare
optrådte så sjældent som 6n gang om året - og en
så voldsom forbandelse, der f.eks. medfører at
fonandlingen sker hver nat, den har hidtil kun
kunnet lykkes med onde guders hjælp. De Unge
Guder går heldigvis ikke ind for den slags.

Helt naturligt dyrkes Eilana af tyve, og de har
derigennem antaget en slags hæderskodeks, som
de selvpåtagetmå følge.Denne kodeks findes ikke
nedtegnet, men den går i korthed ud på, at man
aldrig må dræbe en bror eller en søster i sekten, at
man altid skal give sin modstander en chance for
at overleve, hvis han eller hun fortjener det eller
dræbe dem smertefrit.

Koden siger også, at et løfte til Eilana er lige så
bindede som en ed, og den kan ikke ophæves med
mindre, at forudsætningerne for løftet afsløres
som falske. Mere end en gang er det sket, at den
som har brudt et løfte, som vedkommende har
påstået var usandt, har fundet, at Eilana har
taget de nødvendige anstalter og skridt til at
straffe vedkommende.

Æle de Unge Guder tilhører snmme gudeverden

og der findes ingen stridigheder eller store mods-
ætninger mellem de forskellige guder eller deres
præster. Hver gud har sine egne præster og fejrer
sine egne højtider. Men præsterne sam arbej der og
er opmærksomme på, at ingen gud skubbes til
side.

Mod denne gudeverden står den Lysende Vej,
derkom til landetforgodtlO0 årsiden, ogsom har
ført en succesfuld kamp siden. Dens første færd
var svær og usikker, men Iæren har nu fået et
ordentligt fodfæste og vinder dagligt nye læg-
mænd.

Spændingen mellem de to tænkemåder drejer
sig hovedsageligt om følgende punkter: Den Ly-
sende Vej forkaster magien, mens Sholak fra de
Unge Guderjo er den, der har grvet menneske de
fem'gode" magiskoler. Den helende magr kom-
mer altså oprindeligt fra Sholak, men den Lysen-
de Vejs præster kan i stedet velsigne helbredende
urter og droger, så de bliver dobbelt så effektive
som normalt. Begge har solen som symbol, og
begge prædiker godhed. Den, der følget den Ly-
sende Vej, kan få en Soldyrkende i sin tjeneste,
mens magien kan bedrives helt åbent over for de
Unge Guder. Derfor har mennesker svært ved at
afgøre, hvilken lære, der tjener dem bedst, og
endnu svænere er det at finde ud af, hvem der har
ret.

Strrret i Kandra er ikke stærkt troende, og
kongens magt over fristæderne er meget lille. Der
hersker ikke udtalt religonsfrihed, men på den
anden side kan de Unge Guders præsterikke tage
et hvilken som helst middel i brug mod de, der
følger den Lysende Vej . Også præsterne står under
loven.

Købmændene har indset, at den Lysende Vej
tjener deres interesser, og da de er stærke i byens
liv, må deres præster missionere ret så frit.

.J
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FORBRYDETSE OG STRAF
Somi de fleste andre lande findes derenlov-selv
i Berendia. Den handler mest om, hvilke pligter
folket, byerne og adelen har over for kronen, og om
hvor stor magt kongen og de Øvngeembedsmænd
har. Men den indeholder også love om, hvilke
straffe, der gives for forskellige forbrydelser.

I Kandra har man i overensstemmelse med byp-
rivilegierne foretaget visse tillæg til loven om for-
brydelse og strafl og her fglger i korthed en over-
sigt over, hvordan de forskellige lovovertrædelser
straffes. I mange tilfælde idømmes en mildere
straf første gang nogen begår en lovovertrædelse,
så forbryderen får en mulighed for at forbedre sig.
Men ggr vedkommende ikke det, da idømmes en
langt strengere straf den eller de næste gange.

FORBRYDETSE
Bmg af magi på offentligt sted eller menq
der er marked
Første gang: Miste tungen; and.en gøng: Miste
Iivet. (Magi er så magtfuld en sag og så svær at
beskytte sig imod, at det ikke må anvendes på
offentlige stederi l(andra. flog: Hvis magr anven-
des i selvforsvar eller i en sag, der tjener til byens
bedste, og ingen uskyldig er kommet til skade, da
kan domstolen beslutte, at der ingen straf skal
iværksættes. Stralfen for førstegangs forseelser
tager sigte på, at den dømte person aldrig mere
skal kunne fremsige en besværgelse).

Tlveri
Første gøt6: Miste hånden; anden gøng: Miste
livet. ( Dette gælder både lom m etyveri og indbrud).

Mord
Hjul og stejle.

Drab
Første gang: Mandebod; dcrefter: Brændemærk-
ning i panden.

Bagtalelse
Fgrste gang: Vanære; dcrefter:Brændemærkning.

ForsinkeLser
Første gangi Strafarbej de; dcrefter: Iæmlæstelse.

Mened
Miste livet. (Falsk vidneudsagn foran retten i en
anden sag end ens egen anses for at være en afde
groves te forbrydelser).

SIRAF

Snugleri
Fgr ste gang: Strafarbej de; derefter: Kagstrygning
og strafarbejde.

Vanhelligelse af tenpel og anden
helligbrøde
Miste livet.

Mordbrand
Brændes til døde på båI.

Slå en'tosse'
Første gang. Kagstrygning, d.erefter: Spidsrod.
(Gale mennesker anses for allerede at have fået
deres stra{, og de har ej heller forstand på at
forsvare sig selv hverken fysisk eller juridisk).

Fornrrene på offentligt sted
Første gang: Vanære; dcrefter: Forvisning.

Røveri
Kagstrygnrng og strafarbejde huer gøng.

Sløseri til alrnen fare for andre
Første gøng : Gabestok ; d.erefter; Kagstrygning.

Lcmlæstning
Føotg gøngi IGgstrygning; d,erefter: Iæmlæstel-

Åger
Konfi skering afalle ejendele (altid) desudenfprs/e
gang i Gabestokken; dcrefter: Kagstrygning.

Forfalskning
Fgrste gang: Brændemærkning; ø ndcn gøng: Miste
livet.

Kontraktbnrd
Bøde (altid),desudenfp rste gøng :Gabestok, deref-
ter: I(agstrygning.

Rettergang med anklager, forsvarer og jury fore-
kommer ikke. I stedet afholdes forhør over den
anklagere i en domstol, hvor advokaten skal forsØ-
ge at finde ud af de gteder i loven, der passer til
sagen. Advokaterne skal væne neutrale og de må
kun hjælpe dommeme med at finde den rette
lovparagraf. Den, der har råd, kan naturligvis
henvende sig til en advokat for at få fundet de
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steder i loven, der er specielt formålstjenlige for
vedkommende. Den advokat kan så senere være
med under forhøret og fremlægge netop de udvalg-
te steder.

Den, der fører ordet i domstolen, er dommeren,
selv om en sådan titel ikke eksisterer. Det er Råds-
oldemandenÆorgmesteren, der har dette privi-
legium, men La. han (eller hun) ikks, peger ved-
kommende selv på en erstatning. Ønsker nogen i
Rådet at komme med synspunkter på, hvilken
dom, der skal idømmes, kan vedkommende ggre
det. Og har Mdsoldermanden udpeget en'vikal",
derikke harpladsiRådet, kanhvem som helstfra
Rådet indtage vikarnens plads. Derfor udpeges
disse folk ofte fra selve Rådet, bortset fra ved de
allermest enkle retssager.

FORKI-ARING PÅ STRAFFEN
Straffene, der uddeles i Kandra, kan forekomme
grusomme. Man må dog tænke på, for hvilke for-
brydelser stralfene gives og på, at domstolen er
nogenlunde retfærdig. Forbilledet er hentet i den
europæiske middelalder, men er her meget, meget
nedtonet. I virkeligheden var straffene så hårde

- også for småforbrydelser - at middelalderen i
den henseende virkelig må betragtes som mørk.

Bøde
Den dømte må på gkonomisk vis erstatte den
skade, han/hun har forvoldt. Helt og fuldt eller
efter bedste evne.

Mandebod
Den dømte betaler et beløb, der er fastsat af dom-
meren, til den dødes slægtninge for at erstatte
tabet afden døde.

Konfrskering af alle ejendele
Al ejendom (f.eks. p€nge, husdyr, møbler, redska-
ber, huse, marker, enge og skove) overgår til
statens ejendom.

Strafarbejde
Arbejde i kortere eller længere tid i statens virk-
somheder, f.eks. i stenbrud eller ved fæstnings-
byggeri.

Vanære
Den dømte føres bagbundet rundt i byen med et
skilt på sig, der fortæller om vedkommendes for-
brydelse. Æle kan her se, hvem det er, der har
giort sig skyldig i en sådan forbrydelse.

Gabestok
Den dømte sættes i byens gabestok (ellerbindes til
byens skamsØtte) i en eller flere dage. Der må
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han/hun sidde fra solopgang tit solnedgang, men
opholder sig om natten i fængslet.

Kagstrygning
Den dømte bindes til byens skamsØtte for d6r at
modtage det antal piskeslag, som domstolen har
bestemt.

Spidsrod
Byens vagtfolk eller hvem, der ellers har lyst til at
være med, stiller op på to rækker. Den dømte må
nu løbe mellem de to rækker, mens de slår på ved-
kommende. Skarpe hug er ikke tilladte, men el-
lers stort set alt andet.

Brændemærkning
Den dømte mærkes med byens våben på den
legemsdel, domstolen bestemmer (valgt med tanke
på forbrydelsens art og karakter).

Brændemærkning i panden
Den dømte mærkes med byens våben i panden, så
mærkningen altid er synlig.

Lcmlæstning*
En legemsdel afhugges alt efter forbrydelsens art
og karakter.

Miste tunge*
En stor del af tungen skæres af.

Miste hånden*
Den ene hånd (ofte den venstre) hugges af.

Miste livet
Bønder og andet godtfolk hænges, borgere hats-
hugges med økse, mens riddere og adelige hals-
hugges med sværd.

Miste livet på bål
Den dømte bindes levende på et opstablet bål, der
derefter antændes.

Eiul og stejle
Den dømte halshugges, hvorefter kroppen parte-
res og lægges på et vognhjul, der er placeret for
enden afen høj stang.

* Når dcnne straf udfgres er d,er altid en
munk fra hospitalet eller sygestuen tilstedp,
s&lcdcs øt dcn dømte.ikke dØr af bldnb eller
infektioner.
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Dette kapitel indeholder forslag til forskellige
eventyr, der kan udspille sig i lGndra.

VARULVE,N
På visse nætterbegynder der at forsvinde menne-
sker fra byen. I starten er der ingen, der rigtig
lægger mærke til det, men efter et par måneder
står det klart, at nogen i Kandra er varulv. Rolle-
personerne, der er en gruppe afeventyrere, som
ikke kommer fra l(andra, ender højt oppe på listen
over mistænkte, og kommandanten vil sætte dem
i fængsel næste gæ9, det er fuldmåne.

I virkeligheden er det kommandanten, der er
varulven. Han blev smittet med sygdommen ly-
kantropi under en jagt på en ulv (troede man)
sidste vinter. Ulven (d.v.s. vamlven) undslap, og
ingen forestillede sig, at det virkelig var en varulv,
man havde haft med at gøre. De tågede minder,
han har fra sine natlige eskapader, tror komman-
danten bare er mareridtsdrømme, og han vil hel-
lere end gerne have drevet varulven ud af Kandra.

KARKIONEN
En karkion, der bor i en ensom hytte nær Trolde-
dammen i skoven nord for Kandra, plejer at sidde
og meditere ved sØ€ns bred. En dag ser han noget,
der ligner en blinkende rangle, glimte langt nede
i det bmne, klare vand. I(arkionen får efter flere
forsøg tingesten fisket op.

Det er kun i det ydre, at der er lighed med en
rangle. Den er alt for tung til, at den kan håndte-
res af et barn, og den ringler ikke, når man ryster
den, og så er den gylden. Karkionen begiver sig til
Kandra for at besøge Akademiet. Der fremviser
han den mærkelige tingest for de lærde folk, og
spørger dem om, hvad det mon kan være. Ingen
ved umiddelbart hvad det er, men alle bliver
meget interesserede og begynder at lede i alver-
dens bøger efter et svar. Efter godt en uges intense
studier kommer de frem til, at oranglen" er toppen
af en stav, som en ond og mægtig troldmand
fremstillede. Den skulle hjælpe ham i hans forsØB
på at overtage l(andra. Troldmanden blev dog
besejret af de forenede kræfter i Magikernes Lav
i Kandra, men staven forsvandt i kampens hede,
ogkun splinterafselve staven, dervar aftræ, blev
fundet senere. Man antog da, at staven var tilin-
tetgiort, og holdt så op med at lede mere.

Mens de lærde folk har foretaget deres under-
søgelser, har Skiggel, der er en ondskabsfuld trold-
mand, som bor uden for IGndra, fået nys om

fundet og om, hvad det er for en ting. Han er meget
interesser€t i at få,fati'ranglen", og han er parat
til at tage næsten enhver nmetode i anvendelse.

Måske vil Skiggel kontakte rollepersonerne for
at få dem til at prøve at stjæIe'ranglen'. Han
fortæIler ikke, hvad den i virkeligheden er eller,
hvad han tænker sig at bruge den til, men han
prøver i stedet at grve hele affæren et skær af, at
denne tingest faktisk retmæssigt tilhører ham og
at de lærde mænd har stukket den til sig ulovligt.

Eller måske vil akademiet hyre rollepersonerne
for at de skal beskytte "ranglen', da de har hørt
rygter om, at en ond troldmand vil prøve at stjæle
den. "Ranglen" behøver mindst to ugers beskyttel-
se, da man har brug for så lang til at finde en
metode, der kan tilintetgøre den for altid (håber
man).

KøBMANDEN
Flere af købmanden Glevids karavaner er blevet
overfaldet i løbet af det sidste halvår, og derfor
følger han selv med en karavane for at overvåge
den. Også den bliver overfaldet, oB Glavid dør.
Hans søn Grepar overtager forretningen, men
han har ikke så stor en kapital at gøre godt med nu
efter alle disse tab. Han udlejer derfor sit hus (nr.
Az)tileventyrerne, menhan prøverogså at få dem
til at hjælpe sig med at opsnuse hans fars mordere
og måske også redde lidt af det stjålne gods.

Huset udlejes møbleret og med tjenestefolk. I
kælderen kan man, hvis m an le der, fi nde en løndør,
der fører til Glevids hemmelige lager. Glevid
puslede med en hel del ulovlige fonetninger og
smugleri. Ikke noget alvorligt, men mest kontra-
bandevirksomhed til frihedskæmperne på øen
Cabu, der prgver at løsrive sig fra Caddos magt.
Købmanden har også gemt et kort mellem sine
hemmelige papirer, der viser (efter teksten på
kortet) vejen til dværgkolonien i bjergene i den
nordlige del af Berendia. Kortet fik han af nogle
dværge, som han engang giorde nogle forretning-
er med. Deværre er denne antagelse forkert. Kortet
viser kun vejen til dværgbefæstningen, der er
specielt bygget, så den ser ud som en dværghule,
men som rummer usædvanligt mange mulighe-
der for forsvar.

Butleren Schims er en nærkelig type. Han
slipper kun modvilligt nogen ned i kælderen ale-
ne. Helstvil han selvvære med, oghan giverkun
nødigt nøglerne fra sig. Han mener nemlig at
husets frne vinforråd, der indgår i selve lejeafta-
len, ikke er værd at skænke for så ufølsomme og
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barbariske personer, som de, der nu bebor huset.
Han holder ngje kontrol med, hvor mange vinfla-
sker, der findes i kæIdereD, og han tager selv en
eller to flasker op hver uge for at "kontrollere, at
vinen ikke har taget skade". Af den gnnd er
Schim blevet en uvurderlig ekspert i at bedømme
og taksere vin.

GREPER
STY T2
STØ 12
FYS 15
II{T 16
PSY 10
SMI 7
KAR 16
Alder 35 år
SBO
KP L4

Færdigheder: Administration/jura 1 7, Bykend-
skab 17, Købslå 16, C'eografi,l4,Heraldik 9, Kul-
turkundskab 11, Læse/Skrive menneskesprog 5,
Områdekendskab 12, Regning 5, Taksere (gene-
relt) 12, Kortsværd 10, Bestikke 8, Tale menne-
skesprog 3, Tegnsprog (handelssprog) 4, Overk-
lassestil 15, Overtale'1,Køre vogn 12.

Færdigheder: Lægeurtkundskab 1 2, Giftkund-
skab 15, Historie 7, Læse/Skrive menneskesprog
4, Tæse/Skrive ursprog 4, Taksere (generelt) 9,
Tegnsprog (tyve) 3, Bykendskab 5, Dolk 8.

Magi: Nekromantitz, Antimagi 8, OPLØSE 10,
SANSNING 4, PARALYSERING 15, RÆDSEL
13, KOI{TROL AF LAIYERE GENGANGER 17,
PATIIK 10, TALE MED DØD 7, GENOPLIVE
DØD 12, KONTR,OL OTÆR ÅNOPN S.

DÆMONEN
Ved hvert månedsskifte virker det som alle Kan-
dras indbyggere bliver tavse og anspændte. De
afviser desuden helt at svare på spørgsmål om
hvorfor.

Hemmeligheden bag dette mysterium er, at en
tankeløs magiker en gang af simpel uvidenhed
kom til at fremmane en dæmon, der skulle udføre
den helt trivielle tjeneste at hente en håndfuld
sand fra bunden af Koalint-bugten. Det viste sig
hurtigt, at magikeren ikke kunne kontrollere
dæmonen, og da denne var forbitet over at være
sat til noget så tosset som at hente en håndfuld
sand, gav dæmonen sig i stedet til at vandre
omkring i Kandra. Heldigvis var det en nok så
godmodig dæmon, der fornøjede sig med at true
med at jævne byen med jorden og dræbe alle dens
indbyggere, hvis ikke den straks frk 15 stegte
okser, tre tønder vin og et vognlæs guld.

Kandras indbyggere holdt meget af deres by og
deres liv, så det ønskede fremskaffes så hurtigt
som muligt. Dæmonen nød maden ogvinen, og da
han begav sig afsted med guldet, sagde han, at
man bare skulle kalde på hem, så kom han ved
hvert månedsskifte. Den trussel troede man nu
ikke så meget på, men da han allerede to gange er
vendt tilbage, så ser man på, hvad man ved og ikke
hvad man tror og holder så mund ved månedsskif-
tet.

Dæmonens navn er Ellirind, og siger man det
navn på et eller andet tidspunkt mellem solned-
gang den sidste dag i måneden og solopgang (den
første dag i den nye måned) materialiserer dæmo-

FIN)US
STY 10
STØ 13
FYS 11nvr 15
PSY 14
SMI 11
I(AR 10
Æder 45 er
SBO
KP T2

SCHIMS
STY 8
STø 10
FYS 15
INT 12
PSY 10
SMI 7
I(AR 16
Æder 50 år
sB0
KP 13

Færdigheder: Taksere vin 19, Administration
15, Heraldik 12, Læse/Skrive sprog 3, Regning 3,
Købslå 12, Overklassestil16, Overtale 6, Bykend-
skab 11, Prgvesmage 8.

NEKROMANTIKT,REN
Fladus, der er en nekromantiker, som er kommet
til Kandra i smug, opdager, at der findes nogle
hemnelige gange under den lille tempelbygning
mellem det store og det lille tempel. Han opdager
også til sin store glæde, at disse gange har været
brugt som katakomber, og han bmger nu de ske-
letter ogmumifiserede k"opp*, han finder d6r, til
at skabe gengangere af. Hans motiv er at hævne
sig på Magikernes Lav i Kandra, da de så hård-
nakket modsætter sig at erkende netop nekro-
mantien som en af magi-grenene.
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nen sig på Stortorvet. Han favoritmåltid er som
sagt stegt okse med vin til, men han kan variere
det lidt med en tilsvarende mængde fårekød eller
flæsk med øl eller cider til. Men euldet gider han
ikke tinge om.

ELTIRIND
STY 76
STØ 76
FYS 32
INT I.4
SMI 8
PSY 46

Natrulige værn: 15 point hud.

Naturlige våben GC Skade
2 stenhårde hænder L2 1T6

Færdigheder: Tale menneskesprog 3, Ilmarch
1 9, Finde s\i ulte ting 1 3, Opdage fare 1 7, Lylle 20.

Besværgelser: AIlllIIMAGllO, OPLB,SE 6, FOR-
MINDSKE 8, STENMUR1 8, KNÆKKE 1 5, JORD-
VEJ 19, FREMMANEÆJERNE GNOM I.7, TE.
LEPORTATION 20.

Særlige evner: Regenerere 5 KPÆ(R, Teleporta-
tion 15 felterÆ(R, Usårlighed (skades ikke afikke-
magiske våben).

Elliring åbenbarer sig som en ti meter hpj menne-
skeliguende gestalt med en kort hals, brede skul-
dre, lange arme og korte ben. Hele hans krop er
knoldet, og det ser ud, som om han er skabt af
gråsort sten. Han har ingen hår nogen steder, men
han spreder en ulidelig stank om kring sig, og hans
øjne, der er uden pupiller, Iyser svagt gulrødt i
mørket.

ALKYMISTEN
Der er netop kommet en karavane til Kandrd, og
de kostbarestevarer erblevet losset afi Købmæn-
dendes Hus. En af alkymisterne i Kandra, Timan
(hus 347), har fået opsnuset, at der i lasten findes
en lille flaske sølvekstrakt (sølvets inderste essen-
se), som han meget gerne vil have fingrene i. Han
ved dogogså at den købmand, der har transporte-

ret flasken, ikke ejer den, men fragter den på en
andens bestilling. Købmanden kan altså ikke sæIge
den. Timan planlæggernu at stjæle flasken. Men
det må ske inden for den nærmeste uge, for deref-
ter skal flasken igen transporteres ud af Kandra.

Timan kontakter rollepersonerne for at de kan
stjæle flasken til ham. De får 100 guldmønter for
at påtage sig opgaveD, og klarer de det, har han
200 guldmønter ekstra til dem, og han lover dem
desuden, at han vil forsyne dem med alle de
droger, de bare måtte kunne ønske sig. fiman er
dygtig til at fremstille droger, og han er desuden
rig (han får en ret stor økonomisk støtte af sin far)
og kan vil faktisk godt betale helt op til 800 gn for
at få fat i flasken.

En lille vanskelighed er dog den forbandelse,
der hviler over Timan. Æt i hans nærhed rammes
af uheld. Folk snubler, taber ting og siger forkert,
når han er i nærheden. De behøver end ikke have
noget med Timans at gøre. Det er nok, at de blot
står bag hans ryg. Men det mærkeligste ved for-
bandelsen er, at den ikke sJmes at ramme fiman
selv i nævneværdig grad. Han er faktisk lykkelig
uvidende om, at han bærer på denne forbandelse.
Hans eksperimenter har dog den mærkelige vane
at ende galt, så snart han vender ryggen til dem.
Hans hus er ofte blevet blæst omkuld afeksplosio-
ner og brande, men fiman selv er altid krøbet ud
af ruinerne uden m6n bortset fra et parblå maer-
ker og lidt røgluet i tøjet.

fiman vil insistere på atfølge med på tyvefær-
den ('Hvordan skal I ellers kunne vide, hvilken
flaske, der er den rigtige?"), og det er helt sikkert
noget, der vil få uanede konsekvenser for det
forts atte hændelsesforløb.

RIDDERENS SPøGEISE
At der er tæt med huge inden for ringmuren i
Kandra og ingen uden for skyldes, at der går et
spøgelse rundt om byen på kolde, våde ogblæsen-
de nætter. Det er en ridder, der går igen.

Han var engang kommandant i Kandra, og
passede sit job gdt. Det var urolige tider, og
Kandra stod foran en truende belejring. Folk fra
byens nærmeste landområder samledes inden for
bymuren og enhver mulig opbevaringsplads fyld-
tes med forråd af enhver art. En ensom kvinde
med to små børn var flygtet til byen nordfra. Hun
fik lov til at komme ind i byen, men byggede en lille
hytte lige uden for bymuren. Ridderen, der var
kommandant, gav ordre til at hytten skulle rives
ned, fordi den forhindrede, at byen blev ordentligt
forsvaret. Byvagten adlød straks, og hytten blev
nedrevet.

Men i løbet af den fglgende nat udbrød der en
voldsom storm med en blanding af hagl og regn.
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Begge bprnene, der nu ikke længere havde noget
beskyttennde ly, frøs ihjel den nat, ogkvinden fik
lungebetændelse, da hun havde taget sine få
klæder af for at svøbe dem om sine børn.

Næste dag, da stomen var løjet a{, kom en
herold i strakt galop fra kongen med bud om, at
der nu var fred. Man havde indgået en fredsaftale
ved middagstid dagen f6r. Ridderen kom sig aldrig
over, at han havde været årsag til tre uskyldige
menneskers død, og han sygnede ind og døde
knapt et år senere.

Hans spøgelse vandrer nu omkring uden for by-
munen og fordriver alle, der prøver at bygge der.
Det, der skal til for, at hans sjæl kan blive befriet,
er, at nogen frivil[gt bor i en hytte uden for
bymuren en hel nat, og at vedkommende om
morgenen lige før solen står op, takker spøgelset
for dets gæstfrihed.

KUGLEN I HUSET
I fundamenet til det hus, som rollepersonerne har
lejet, er der en ting indmuret. Det er en lille kugle,
en slags globus af sølv med fine og mærkelige
mønstre indlagt af mithril. Den blev gemt der af
en troldmand, da en ven til ham (en kriger) lod
huset bygge. Ulykkeligvrs tog de begge hemmelig-
heden med sig i graven.

Kuglen har ligget slumrende hen i lange tider,

Når du nu har købt Kandra, så er det også DIN by.
Du må gpre lige, hvad du vil med den: Bytte navn,
flytte om på indbyggerne, ændre på styreformen
o.s.v. Det, der står her i dette hæfte, skal blot være
en hjælp for dig - ikke noget, du skal følge
slavisk.

men nu begynder den at røre på sig. En af dem, der
bor i huset, bliver påvirket af den (SL må bestem-
me), og vedkommende begynder nu at flakke om i
byen om aftenen og nætterne. Bagefter kan han
eller hun ikke huske andet end, at der var noget,
han var påjagt efter. Noget vedkommende savne-
de. Rollepersonerne må nu selv prøve at finde ud
af hvorfor deres kammerat opfører sig så under-
ligt, og lykkes det for dem, bestemmer de sig
sikkert til enten at ødelægge kuglen eller bruge
den til noget fornuftigt.

SOLFORMøRKI,LSEN
En dag bliver det uden forvarsel solformørkelse.
End ikke astrologerne har kunnet forudsige dette.
Sholak-præsterne anklager rollepersonerne for at
drive onde gerninger, og de vil henrette dem. Den
virkelige årsag er, at Sholak er misfornøjet med
sine præster, og nu vil han føre dem tilbage til det
rette spor ved at grve dem en advarsel. Man kan
regne med, at rollepersonerne får en vis guddom-
melighjælp af Sholak, når de skal prøve at bevise
deres uskyld.

(Hvis rollepersonerne virkelig er i gang med at
drive det ondes gerninger, og præsternes ankla-
ger derfor er rigtige, kan alternativet være, at rol'
lepersonerne må bruge megen tid på at prøve at
bortforklare solformørkelsen).

AFSLUTTENDE KOMMENTARER
Brug så meget du vil og fyld resten ud med din

egen fantasi, for det er kun på den måde en rigtig
god omgang Drager og Dæmoner skabes.
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