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Folkslagen i Mundana
Detta kapitel utgör en översikt på de olika folkslag som 
finns runtom på Mundana. I framtida material kommer 
dessa att beskrivas mer detaljerat. 

Egenskaper
Samtliga beskrivna folkslag i detta kapitel får följande 
egen skap. Ett fåtal folkslag har även ytter ligare egen
skaper utöver denna.

Händelserikt liv: Folkslaget får 2 extra slag på valfria 
hän del se tabeller.

Grundattribut
Under denna rubrik anges folkslagets grund attribut. Des
sa är endast basattributen som höjs under rollpersons
ska pandet.

Namn och Språk
Här listas de språk som folkslaget oftast talar samt förslag 
på namn för kvinnor och män. Några få folkslag är väldigt 
utspridda och kan då välja någon av de olika geografiska 
grupperna för att få passande namn och språk.

Mundanas folk

Aunurier
Aunurierna är ett högrest folk som lever i det väldiga 
kej sarriket MenonAun och är ovanliga i resten av 
Mun dana. Deras hy är svagt gulaktig och de förstärker 
vanligen detta drag genom att gnida in huden med oljor 
innehållande guld, silver eller kopparstoft vilket får 
huden att glänsa.

Håret är uteslutande svart. Ögonfärgen varierar mellan 
grå, roströd och nästan helt rödaktig, en ton som inte 
finns hos något annat människofolks iris. Bland vissa 
släkten är ögonen nästan rubinröda och detta ses som 
ett stort skönhetsdrag. En typisk aunurer är 190 cm lång 
och väger 95 kg.

Grundattribut

Styrka 2T6+2

Tålighet 2T6+2

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 1T6+2

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk
Kvinnonamn: Chingi, Falinna, Gedram, Isura, Idirvia, 
Kinai, Lorea, Nianna, Ossia, Quria, Peria, Raina, Sogail, 
Varja.

Mansnamn: Ambran, Bernon, Cyriz, Enokal, Kargh, 
Lergen, Sergal, Treloch, Vorloch, Wrathar, Xeran, Yeng.

Primärt språk: Aunuriska.

Daken
Den väldiga södra kontinenten bebos främst av olika 
undergrupper till den dakenska folkgruppen. Dakener 
lever i de fuktiga djunglerna och på de vida stäpperna 
i olika klaner, stammar och familjer. En daken är en 
fysiskt stark individ, med mörkt skinn som varierar från 
brunt till blåsvart beroende på boplats och familj.

Håret är mörkt och ögonen är vanligtvis bruna eller 
ibland svarta. Ett annat drag är folkets läppar, vilka 
vanligtvis är fylliga. Det finns ett stort antal undergrupper 
inom de dakenska folken det är dock deras mörka hud 
och hårfärg som binder dem samman. En typisk daken 
är 180 cm lång och väger 85 kg.

Dakener i Västlanden
Kvinnonamn: Aymana, Cawila, Eltah, F’weli, Hawyana, 
Lawa, Mamay, Rimya, Sarya, Tarwa, Walia.

Mansnamn: Ashbak, Chalad, Dehyan, Hayel, Izzay, 
Marwan, Naklaw, Nawan, Oyhen, Rani,Yofil, Yuwbinay.  

Primärt språk: Aome.

Grundattribut

Styrka 2T6+1

Tålighet 2T6

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6

Psyke 2T6

Visdom 2T6+1

Utstrålning 2T6

Dakener i Forion
Kvinnonamn: Bun, Dev, Duha, Funa, Hana, Kon, 
Kuho, Lov, Maya, San, Van, Yana.

Mansnamn: Borham, Daham, Dhanjo, Fum, Gedhur, 
Hamud, Kay, Raham, Saved, Selif, Yrgam, Zan.

Primärt språk: Forianska.

Dakener i Storka arkipelagen
Kvinnonamn: Aricanna, Amylla, Aninha, Catalina, 
Calaranna, Fionera, Juna, Mulyara, Taryanna, Yvanna.

Mansnamn: Borynama, Darymen, Domonya, Eryando, 
Lafanyn, Tomtora, Parantor, Ranydor, Sybarto, Ycanbar.

Primärt språk: Lohemiska.

Vem orkar hålla reda på alla folk som bor hitåt och ditåt? Om de inte är 
födda i Cenes är de utbölingar och dem kan man minsann inte lita på!

– Garlan, herde utanför Cenes.
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Människor Styrka Tålighet Rörlighet Uppfattning Vilja Psyke Visdom Utstrålning

Adasier† 1T6+2 2T6+3 3T6 2T6+2 2T6+1 1T6+3 1T6 1T6+3

Aunurier 2T6+2 2T6+2 2T6 2T6 1T6+2 2T6 2T6 2T6

Cirefalier† 2T6 2T6 2T6 1T6+2 2T6 2T6 2T6+2 2T6+2

Daken 2T6+1 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6+1 2T6 2T6

Eyren 2T6+2 3T6 2T6+2 2T6 2T6+1 1T6+3 1T6 2T6

Fedaki† 2T6 1T6+3 2T6 2T6+1 2T6 2T6+2 2T6 2T6

Genver† 2T6+1 2T6+2 2T6+2 1T6+2 2T6+2 1T6+3 1T6+2 2T6

Jahann† 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6+1 2T6+1 2T6 2T6

Jargier† 2T6+1 2T6+1 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6

Kamorian† 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6 1T6 2T6

Kragg 3T6 3T6 2T6 2T6 2T6+1 1T6+3 1T6 2T6

Lalaster 1T6+3 2T6 2T6+2 2T6 2T6 2T6+1 2T6 2T6

Raun 2T6 2T6+2 2T6 2T6 2T6+2 2T6 1T6+2 2T6

Taup† 2T6 1T6+2 1T6+2 2T6 2T6 2T6+2 3T6+2 1T6+2

Tosher 1T6+2 2T6 2T6+2 2T6+3 2T6+2 2T6 1T6 1T6+3

Vanar 2T6+1 2T6+1 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6

Veddo 2T6 2T6+2 2T6 2T6+1 2T6+2 2T6 1T6 1T6+3

Zhan 2T6 2T6+2 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6

Alver Styrka Tålighet Rörlighet Uppfattning Vilja Psyke Visdom Utstrålning

Henéaalv 1T6+2 2T6 3T6 3T6+2 2T6+2 2T6 1T6+2 1T6+2

Kiriyaalv 1T6+2 2T6 2T6+3 2T6+1 2T6 2T6 2T6 3T6

Léaramalv 2T6 2T6+2 2T6+1 2T6+2 2T6+1 2T6 2T6 2T6

Pyaralv† 2T6 2T6 2T6+1 2T6+1 2T6 2T6 2T6+2 2T6+2

Sanarialv 1T6+3 1T6+3 2T6 2T6 2T6 3T6+2 3T6 2T6

Thismalv 2T6+1 2T6+1 2T6+2 2T6+2 2T6 2T6 2T6 2T6

Dvärgar Styrka Tålighet Rörlighet Uppfattning Vilja Psyke Visdom Utstrålning

Drezin 2T6 2T6+1 1T6+2 1T6+3 3T6 2T6+2 3T6 1T6+2

Ghor 3T6 2T6+2 1T6+3 1T6+3 2T6+2 2T6 2T6 2T6

Roghan 2T6+2 3T6 1T6+2 2T6 2T6+3 2T6 2T6 1T6+3

Zolod† 2T6+2 2T6+2 2T6 2T6 2T6+2 2T6 2T6 2T6

Misslor Styrka Tålighet Rörlighet Uppfattning Vilja Psyke Visdom Utstrålning

Missla† 1T6 1T6+2 2T6+2 3T6 2T6 2T6 2T6 2T6

Tiraker Styrka Tålighet Rörlighet Uppfattning Vilja Psyke Visdom Utstrålning

Marnakhtirak† 2T6+2 3T6 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6 2T6

Bazirktirak 3T6 3T6 2T6 2T6 2T6+1 2T6 1T6+2 1T6+3

Frakktirak 3T6 3T6+2 2T6 2T6 2T6+2 2T6 1T6 1T6+2

Gûrder Styrka Tålighet Rörlighet Uppfattning Vilja Psyke Visdom Utstrålning

Marnakhgûrd 1T6+2 2T6 3T6 2T6+2 2T6 1T6+2 2T6 1T6+2

Bazirkgûrd 2T6 2T6 3T6 2T6+2 2T6 1T6+2 1T6+2 1T6+2

Frakkgûrd 2T6 2T6+2 3T6 2T6+2 2T6 1T6+2 1T6 1T6+2

Trukher Styrka Tålighet Rörlighet Uppfattning Vilja Psyke Visdom Utstrålning

Marnakhtrukh 3T6 3T6+2 1T6+2 2T6 2T6+2 1T6+2 2T6 1T6+2

Bazirktrukh 3T6+2 4T6 1T6+2 2T6 2T6+2 1T6+2 1T6+2 1T6+2

Frakktrukh 4T6 4T6+2 1T6+2 2T6 2T6+2 1T6+2 1T6 1T6+2

† Beskrivs i grundboken, kapitel 4, sida 89–104.
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Eyren & Kragg
Vid Kraggbergen lever ett släkte av stor växta och fysiskt 
imponerande människor. De lever mest för sig själva, 
även om de har rikliga handels kon takter med både män
n isko folk (i synnerhet raun länningar), och dvärgar. Dess
utom verkar de ha en väldig respekt för miss lorna. De 
lever nära naturen i stam samhällen. De ser smärta som 
något föraktligt och hyllar mod, trohet och styrka. 

Det finns två större grupp eringar bland kragg   folket. Dels 
de som dyrkar den vise guden Siron och svurit att leva 
åt skilda som män och kvinnor och endast träffas under 
par nings riterna, dels de som är raunatroende och lever 
efter den raun ländska religionen i blandade stammar.

Kvinnorna är stor växta, med stor musk el  massa och kraf
tig kropps byggnad. De är ljusa i hyn och har alla typer av 
färger på både hår och ögon. En typisk eyren är 180 cm 
lång och väger 95 kg.

Männen av kraggfolket är mycket muskulösa och stor
växta. Deras hud är ljus och såväl hår som ögonfärg 
varierar rikligt bland dem. En typisk kragg är 210 cm lång 
och väger 130 kg. 

Grundattribut, eyren

Styrka 2T6+2

Tålighet 3T6

Rörlighet 2T6+2

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+1

Psyke 1T6+3

Visdom 1T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk, eyren
Kvinnonamn: Ara, Cena, Ciubine, Demira, Ekla, Enni, 
Fura, Ha, Kera, Nynno, Sanna, Tekla, Tita, Tiriten, 
Ymeli.

Primärt språk: Rechin.

Grundattribut, kragg

Styrka 3T6

Tålighet 3T6

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+1

Psyke 1T6+3

Visdom 1T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk, kragg
Mansnamn: Adham, Basag, Bars, Canak, Demek, Errok, 
Kragger, Nanko, Njalar, Siegber, Stur, Thag, Thorbak, 
Zoran.

Primärt språk: Rechin.

Lalaster
På ön Lalasta i Stormarnas hav lever lalasterna, ett folk
slag som är något mindre och smidigare än den vanliga va
naren och med mörkare hy. Håret är nästan uteslutande 
svart, ofta med en blåaktig ton, men det förekommer att 
kvin nor och män väljer att bleka håret vitt med hjälp av 
gif tiga dekokter då detta ses som exotiskt.

Lalasterna rike har länge lidit under ett inbördeskrig 
som nyligen har avslutats. Många har flytt riket eller bli
vit landsförvisade. Runtom Mundana ses lalaster på med 
stor misstänksamhet då många av dem försörjer sig som 
legosoldater och tros syssla med allehanda skum rask
affärer. En typisk lalaster är 172 cm lång och väger 72 kg.

Grundattribut

Styrka 1T6+3

Tålighet 2T6

Rörlighet 2T6+2

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6

Psyke 2T6+1

Visdom 2T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk
Kvinnonamn: Ghisesa, Kesasiloa, Khasiso, Kia, Kisa, 
Ksefsa, Pesa, Qesua, Ressa, Rusela, Xesimsa

Mansnamn: Asael, Felassi, Hesael, Jesalos, Masomo, 
Osirias, Salumandas, Sansandro, Selsandos, Sesos, Suul, 
Vesiso.

Primärt språk: Ebhronitiska.
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Raun
Rauner, eller raunlänningar, kallas ett folk som utgör hu
vud befolkningen på de stora slätterna i norra Mundana. 
De är ett ganska civiliserat barbarfolk som lever på de 
karga stäpperna. Rauner är kända som skickliga stig fin
nare, vildmarksmän, krigare och ryttare.

Tidigare i historien har raunerna invaderat många av 
Mun danas riken och plundrat sig fram. Numera har 
en mer fredlig relation uppstått och handeln har börjat 
spira på sina håll. De har ett antal fasta bosättningar, 
främst norr om Mitheraskogen vid kratersjöarnas rand.

Raunerna har oftast mörkt hår, brunt eller svart, och 
mörka ögon med veck. Männen har ofta riklig kropps
behåring. Ett drag är ofta de markerade höga kind ko
torna. De är stora med en kraftig kroppsbyggnad som 
be står av en tung benstomme och stor muskelmassa. En 
ty pisk raun är 180 cm lång och väger 90 kg.

Grundattribut

Styrka 2T6

Tålighet 2T6+2

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+2

Psyke 2T6

Visdom 1T6+2

Utstrålning 2T6

Namn och språk
Kvinnonamn: Anasi, Berea, Denga, Esa, Gillarne, 
Ina, Kuya, Lavi, Mira, Payene, Reva, Ursuna, Vyana, 
Willarne, Yirth. 

Mansnamn: Arog, Bars, Entor, Gamad, Iten, Karan, 
Lors, Nevas, Oron, Ran, Sodor, Tarin, Udes, Vars, Yon. 

Primärt språk: Rarûn.

Tosh
Tosherna är det andra stora folket på den stora södra 
kontinenten. Det är ett primitiv folk som lever i symbios 
med naturen. Mycket lite är känt om dem i ”den ci vi
li serade världen”, mer än det som har uppsnappats av 
han delsmän som har mött dem.

Tosherna är småväxta, smidiga och snabba. De har en 
bra uppmärksamhetsförmåga. Det kanske mest fram trä
dan de dragen är dels att folket verkar sakna kropps be
hår ing överhuvudtaget och att de har markerade hörn
tän der, nästan som huggtänder i överkäken. De är mörkt 
bru na eller svarta i hyn och brukar vara nakna. De har 
näs tan helt svarta ögon. En typisk tosh är 145 cm lång 
och väger 45 kg.

Grundattribut

Styrka 1T6+2

Tålighet 2T6

Rörlighet 2T6+2

Uppfattning 2T6+3

Vilja 2T6+2

Psyke 2T6

Visdom 1T6

Utstrålning 1T6+3

Namn och språk
Kvinnonamn: Ahida, Binte, Buraka, Mamasilo, 
Mudami, Shabana, Sukina, Tululu, Uhlanga, Undana. 

Mansnamn: Aheli, Djeri, Hambo, Heise, Intulo, 
Mokele, Obatala, Omoro, Sanka, Suwan, Ugero, Zewon.

Primärt språk: Ihn, Karak Nas, Niwim eller Pih’te.

Zhan
Zhanerna är ett folk som har sitt ursprung i länderna i 
väs ter och av många anses de vara Kejsardömets yttersta 
fien der då Jargien i det förflutna varit i krig med Mûhad, 
ett av zhanernas starkaste fästen. Zhanerna är ansedda 
som fruktade ökenkrigare, giftmästare och kunniga han
dels män. De återfinns ofta i de västra delarna av Jargien 
där de är betydligt mer accepterade än i de inre eller östra 
de larna av riket.

En zhan har olivfärgat skinn, ungefär lika mörkt som 
en kraftig solbränd jargier. Håret är vanligtvis korpsvart 
och ibland lockligt. Ögonen är ofta ljusa, vilket står som 
kon trast till deras i övrigt mörka drag. En typisk zhanisk 
kvin na är 165 cm lång och väger 60 kg. En typisk zhanisk 
man är 175 cm lång och väger 70 kg.

Grundattribut

Styrka 2T6

Tålighet 2T6+2

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk
Kvinnonamn: ‘Akidja, Amila, Amoa, Hadia, Halke, 
Ifrima, Kalizha, Lana, Leile, Nadira, Nanaya, Sab’a, 
Sahra, Salima, Telle.

Mansnamn: ‘Asi, Ben Mhîma’a, Hamze, Isma’il, Khabi, 
Lahwan, Madjed, Mashkoh, Sabi’‚ Sabil, Sharim, 
Wahan, Zabin.

Primärt språk: Mûhadinska, momolanska, tarkiska eller 
jahanniska.
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Vanar
De flesta människor i området från Jargiska kejsardömet 
i väster till Consaber i öster tillhör det vanariska folket. 
Vanarerna är spridda över stora delar av Mundana och 
ofta uppblandade med andra människofolk. Vanarer är 
ljusa i hyn och kan ha en varierad uppsättning hår och 
ögonfärger, även om svart hår är ganska ovanligt.

Deras kroppsbyggnad är normalt ganska kraftig, men 
inte exceptionell på något sätt. Andra vanliga drag är 
tunna läppar och normal kroppsbehåring. Det finns ett 
flertal vanariska undergrupper som alla har ett distinkt 
utseende. En typisk vanar är 175 cm lång och väger 75 kg.

Grundattribut

Styrka 2T6+1

Tålighet 2T6+1

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 2T6

Vanarer i Asharien
Kvinnonamn: Alisa, Betrise, Calista, Dara, Emmi, Evlyn, 
Frodda, Karolyn, Linna, Lisetta, Morgana, Netta, Paulina, 
Rosanna, Ryana, Tariana, Tyra, Violetta, Yennnara, Zara.

Mansnamn: Alex, Anstir, Cart, Danyl, Dedrik, Efreim, 
Foss, Grim, Hansel, Ivon, Jerras, Jibber, Karlis, Menner, 
Morgan, Ort, Paul, Runo, Tim, Tomeran, Todor, Vili, 
Volker, Yaram.

Primärt språk: Ashariska.

Vanarer i Consaber
Kvinnonamn: Alade, Belea, Cianne, Daria, Edet, 
Elsgita, Ferienne, Gwendelli, Helas, Jaina, Lewellyn, 
Mara, Melony, Nelna, Ryana, Sala, Tiana, Ulli, Valla, 
Vasla, Welle, Yrva.

Mansnamn: Ador, Bundell, Burwell, Carnin, Claimon, 
Creigh, Egin, Faradan, Geredan, Jeneres, Lestat, Marak, 
Neres, Reben, Saldin, Tenas, Torden, Unter, Varfer, Yrwen.

Primärt språk: Sabriska.

Vanarer i Damarien och Västmark
Kvinnonamn: Ariandra, Damarella, Dara, Elektra, 
Elysia, Liora, Nella, Mortis, Ovidia, Tara, Zandra.

Mansnamn: Bors, Begal Dac, Daac, Damar, Divil, 
Domer, Ehlas, Forsek, Helm, Grim, Kamand, Lansal, 
Mogel, Pergrim, Thamas, Vikrat, Vorsel, Vug, Urath.

Primärt språk: Targatiska eller lägre jargiska.

Vanarer i Drunok
Kvinnonamn: Anna, Desira, Drusa, Dolis, Enis, Efa, 
Gynes, Gun, Ineva, Ivlis, Lenae, Mianni, Nina, Patera, 
Po, Sabel, Sala, Selima, Sara, Vanis, Villeni, Ygea. 

Mansnamn: Akala, Anin, Aros, Chelem, Dor, Gahallan, 
Garon, Halvam, Igos, Mael, Menon, Mikal, Naro, Palan, 
Pavane, Rehelm, Stagus, Tolrune, Valentin, Vite.

Primärt språk: Lägre jargiska.

Vanarer i Ebhron
Kvinnonamn: Almexandra, Gunixana, Hederitha, 
Ilidamra, Ixia, Jiviaxia, Levelia, Motarbia, Nixia, 
Oleandha, Rexine, Sanina, Uvatila, Vexeria.

Mansnamn: Adalor, Athis, Athix, Begelormar, Dasin, 
Gaalran, Idarax, Imraan, Jormgunderz, Kusik, Quzan, 
Rhamal, Thead, Urthan, Verak, Ylzkhoon, Zor. 

Primärt språk: Ebhronitiska.

Vanarer i Soldarn
Kvinnonamn: Anja, Bettel, Blenda, Disa, Dordi, Emla, 
Frida, Hanna, Janna, Joanna, Katla, Kulla, Lea, Malin, 
Ninni, Nora, Olava, Palla, Penne, Rakel, Trude, Ulva, 
Unda, Vanna, Ylfa.

Mansnamn: Arok, Bard, Cronlan, Derik, Devod, Ejgast, 
Finn, Gaifell, Hadar, Idar, Ivian, Kjal, Lillsam, Modar, 
Nore, Njord, Pedjer, Rake, Ruben, Segert, Tegol, Warg, 
Yssec.

Primärt språk: Ashariska.

Vanarer i Thalamur, Pereine och Colonan
Kvinnonamn: Amida, Beyuni, Diash, Elias, Fatia, 
Guada, Haryena, Idala, Kalina, Lyshana, Nadia, Odia, 
Piana, Qyena, Revana, Talya, Uria, Viena, Xema, Ydia, 
Ziana.

Mansnamn: Amir, Beló, Daoud, Efram, Farak, Gadiv, 
Hamak, Iznogoud, Jehan, Mazoum, Nadir, Oroga, Padir, 
Quino, Reubin, Takhim, Urugim, Veshin, Ydor, Zamir. 

Primärt språk: Thalaska och eventuellt sabriska.

Veddo
På isvidderna absolut längst i norr finns veddofolket, ett 
segt och envist folk som kämpar mot naturen och det 
kalla klimatet. En veddo är ganska kort, kompakt och är 
mycket seg och tålig mot det ogynnsamt klimat och även 
mot sjukdomar och gifter.

De är ljusa i hyn och har vanligtvis ljust hår, blont eller 
rött. Ögonen är också de ljusa och vanliga färger är grönt 
och blått. Ögonen skyddas dessutom av hudveck och 
tycks sakna ögonvita – detta förhindrar att veddofolket 
blir snöblinda. Dessutom verkar de se mycket bra, spe
ci ellt i mörker. De är ganska rikligt kroppsbehårade. En 
typisk veddo är 165 cm lång och 75 kg.

Grundattribut

Styrka 2T6

Tålighet 2T6+2

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6+1

Vilja 2T6+2

Psyke 2T6

Visdom 1T6

Utstrålning 1T6+3

Namn och språk
Kvinnonamn: Aala, Gisiqii, Jaangitsia, Kripluuti, 
Nuquna, Pangiq, Piqiani, Qip, Viqii. 

Mansnamn: Aalaqpugu, Ianiugu, Jaan, Kanataugu, 
Qaraq, Spav, Ujaq, Viqaat.

Primärt språk: Nanaqee.
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Ghor
Klan Ghor är den till antalet största dvärgklanen, och 
lever främst i Khazimbergen och Krolimbergen, vilka 
sträc ker sig från Asharina i söder till tundran i norr. De 
har också ett stort fäste i Consaber. Ghors enorma bo
ningar under bergen är resultatet av årtusendens gruv
drift. Hela samhällen är inredda i gamla orter som vid
gats och säkrats till veritabla städer under jord.

Ghor är ganska neutrala och ”nyttigt” dvärgiskt miss
tänk samma. De håller sig mest för sig själva men det 
finns en hel del duktiga köpmän hos Ghor. Det som de 
säl jer är främst kvasr, stenbyggnadstjänster, glas och me
tal ler, bearbetade som obearbetade.

Det finns ett flertal hus som är kända för sina mycket 
duktiga krigare som brukar den dvärgiska stridsyxan 
”KrellKharz”. Dessa krigare kallas hos Ghor för ”Ghors 
väktare” och för en Ghorkrigare är det en mycket stor ära 
att hamna bland dessa.

Grundattribut

Styrka 3T6

Tålighet 2T6+2

Rörlighet 1T6+3

Uppfattning 1T6+3

Vilja 2T6+2

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 2T6

Roghan
Klan Roghan ligger i fejd med Ghor efter en dispyt om 
vilken klan som är överlägsen den andra. Fejden be stod 
till en början av ett par mindre skärmytslingar, men 
har nu eskalerat till en ganska allvarlig konflikt. Fej den 
är dock inget större problem för Ghor eftersom Rog
hanklanen till antalet är den näst minsta.

Rog han är mer hetsiga till humöret än till exempel Ghor. 
De är ofta otåliga och buttra. Roghandvärgar är ock så 
kända för att vara förhållandevis skrytsamma och arro

ganta, då de oftast anser sig själva vara överlägsna alla 
and ra raser, inklusive andra dvärgar. Lägg därtill att Rog
hans dvärgar älskar guld mer än övriga dvärgar, vilket har 
försatt mer än en girig dvärg i knipa.

Grundattribut

Styrka 2T6+2

Tålighet 3T6

Rörlighet 1T6+2

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+3

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 1T6+3

Drezin
Klan Drezin blev isolerade från de övriga klanerna i sam
band med det tredje tirakkriget, då de samarbetade med 
tirakerna mot Ghor och Roghan. De bor långt borta, 
i enorma grottsalar under Drezinmassivet, i området 
som kallas Drezins domäner. Drezin är den klanen som 
är minst utspridd – de finns bara på ett fåtal platser i 
Mundana. De är också den minsta klanen numerärt.

Dre zin är de bland dvärgarna som har nått längst vad 
gäller magikunskaper. Det var magiker från klan Drezin 
som enligt legenderna kastade den fruktans värda be
svärj elsen över alverna. Deras magiska kunskaper har lett 
till att det är det ojämförligt rikaste släktet i Mundana. 

Numera vet man inte så mycket om vad klan Drezin 
sysslar med – de håller sig väldigt mycket för sig själva, 
men de är kända för att ihärdigt förbättra sin magi och 
bli rikare. De arbetar ibland till och med tillsammans 
med både Frakktiraker och andra mörkrets förkämpar (i 
dvärgarnas ögon), vilket gör att de övriga klanerna ibland 
anfaller en dvärg från Drezinklanen om de får en ursäkt 
till detta. 

Grundattribut

Styrka 2T6

Tålighet 2T6+1

Rörlighet 1T6+2

Uppfattning 1T6+3

Vilja 3T6

Psyke 2T6+2

Visdom 3T6

Utstrålning 1T6+2

Dvärgar
Det finns fyra stora klaner av dvärgar: Drezin, Ghor, 
Roghan och Zolod. Varje klan grundades av en av de 
ursprungliga expeditionsledarna som gav sig ut över 
Mundanas yta. Klanerna har en viss rivalitet gentemot 
varandra, främst Drezin mot alla andra och Ghor mot 
Roghan och tvärtom. Vid ett gemensamt yttre hot läggs 
motsättningarna omedelbart åt sidan så att klanerna kan 
slå sig samman för att besegra det yttre hotet. 

Oavsett klan så får alla dvärgar följande egenskaper. Alla 
dvärgar har även samma namn och språkbruk. En typisk 
dvärg är 135 cm lång och väger 65 kg.

Egenskaper
Fast mark: Dvärgarnas balanssinne gör att de föredrar 
att ha fast mark under fötterna. Få saker är så beryktade 

såsom den dvärgiska sjösjukan. Färdigheterna Simma 
och Sjömannaskap är svårlärda. De är vana att gå långa 
sträckor och är lättlärda i Marsch.

Kort och kraftig: En dvärg kan bära tunga rustningar 
utan att hindras. De modifierar sin totala belastning 
med –8 för att se hur belastade de är. De är dock ett 
kort vuxet släkte och får därför –1T6 Förflyttning.

Mörkersyn: Dvärgar kan se i totalt mörker. De får kän
netecknet Mörkersyn 4T6.

Namn och språk
Kvinno- och mansnamn: Borh, Bzot, Codher, Dhirkh, 
Drekh, Fotz, Ghesr, Ghidh, Jem, Jekh, Kammer, Khon, 
Liz, Murh, Narkh, Nenk, Parzim, Pazer, Rikh, Rhurn, 
Shuz, Spez, Tirzis, Vikaz, Zihr.

Primärt språk: Rukh.
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Henéaalv
Henéastammen är en stam som håller sig för sig själva. 
De är normalt mycket skygga och drar sig hellre tillbaka 
än anfaller. När de anfaller sker det så gott som alltid ur 
bakhåll eller med fällor.

Henéa för ett privat krig mot dvärgar och mot thism. 
Alla dvärgar som lyckas ta sig in i en henéakontroll erad 
skog dödas omgående. Dessutom skjuts en thism i varje 
grupp av dessa långa alver som en hämnd för det svek 
som gjorde att hela stammen fick tillbringa ett helt sekel 
i dvärgarnas slavläger efter Det andra stora kriget.

Henéa är den enda alvstam som har en egen religion. 
Det är en shamanistisk religion med en skapargud, sex
ton större naturkrafter och åtskilliga andar. Varje henéa 
blir invigd eller upptagen av en sådan ande – detta kallas 
själs band. 

Henéa är brun eller svarthåriga, kring 140 cm långa och 
väger 50 kg. De föredrar skogsgröna eller bruna klä der, 

eller oftare inga kläder alls. Istället har de en kropps mål
ning; ofta i brunt, svart och grönt för vuxna, och klara 
blå, gula och röda färger för barn och havande kvinnor.

Grundattribut

Styrka 1T6+2

Tålighet 2T6

Rörlighet 3T6

Uppfattning 3T6+2

Vilja 2T6+2

Psyke 2T6

Visdom 1T6+2

Utstrålning 1T6+2

Namn och språk
Kvinno- och mansnamn: And, Dolkbärare, Fiskjägare, 
Isvind, Kallsomnatten, Liv, Nordanvandrare, 
Ordsjungare, Vindlyssnare.

Primärt språk: Felya nari

Kiriyaalv
Kiriya är godmodiga, öppna och har en trevlig per son
lighet. De anser att glädje är det enda som kan dämpa 
för ban nelsen. Därför anstränger de sig till det yttersta för 
att vara glada och även sprida glädjen till andra. Ut tryc
ket ”delad glädje är dubbel glädje” är mer en naturlag för 
kiriya än ett ordspråk. Detta har gett dem status som dip
lo mater och medlare i konflikter mellan alver och andra 
raser. Deras musik är också det som människor oftast 
för knippar med alvmusik. Man kan stå i trance och bara 
lyssna på en skicklig kiriyaspelman. Denna förmåga att 
an vända musik finns även med i deras krigsföring för 
på verka moralen hos båda sidor

Kiriya krigar sällan. När de gör det sker det oftast med 
en ishani, ett slags kombination av spjut och svärd, eller 
med båge. De har sällan rustningar, men om de har det 
är det oftast läderpansar av olika typer.

Kiriya är vanligen omkring 175 cm långa, männen är nå
got längre och kvinnorna något kortare jämfört med en 
nor mal människa. Normal vikt är 65 kg. De har ljust hår 

och ljusa ögon. Klädseln är oftast luftig och ljus, och de 
miss tas ibland för skogsandar, älvor eller annat skugg folk 
när de vandrar i skymningen. Bland många män nis ko
folk (i synnerhet i Asharien) ses det som ett mycket gott 
omen att ha sett en kiriya. 

Grundattribut

Styrka 1T6+2

Tålighet 2T6

Rörlighet 2T6+3

Uppfattning 2T6+1

Vilja 2T6

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 3T6

Namn och språk
Kvinnonamn: Avaliel, Ceranidel, Evinal, Gialari, Ilian, 
Odesse, Siusad, Tielesin, Uliadi, Yviol.

Mansnamn: Alean, Belion, Ceranidan, Edarion, Gude
rian, Isanion, Lunerian, Uanir, Ysanan.

Primärt språk: Felya sanari

Alver
Det finns sex olika alvstammar, vilka ofta anses re
pres entera de sex synsätten i den alviska filosofin. De 
olika stammarna skiljer sig dock även rent fysiskt och 
kulturellt. Nedan beskrivs kortfattat fem stammar (Pyar 
återfinns i Grundboken) av det alviska folket; deras 
utseende, personlighet och speciella förmågor.

De sex stammarna är Henéa, Kiriya, Léaram, Pyar, 
Sanari och Thism. Oavsett stam så får alla alver följande 
egenskaper.

Egenskaper
Alviska ögat: Det alviska ögat innebär man känner av 
när man blir iakttagen av en alv, men effekten är även 
om vänd så att alver känner av när de blir iakttagna. Alv er 
kan anstränga sig för att både förstärka och dölja ef fek
ten av det alviska ögat. Hur bra de är på detta mäts med 
kännetecknet Alviska ögat som de börjar med 3T6 i.

Biotropiskt fält: Alver genomströmmas av biotropisk kraft 
vilket stoppar blödningar och regenererar deras kroppar. 
En alv som blöder slår varje runda ett Livskraftslag mot 
blödningens svårighet för att se ifall den upphör. Detta 
sker efter att blödningen hanterats under rundan.

Nattsyn: Alver har god nattsyn och kan se bra i ljussvaga 
för hållanden. Är det totalt mörker ser de dock ingenting. 
De får kännetecknet Nattsyn 4T6.
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Léaramalv
Léaram lever huvudsakligen i Alarinn, ett hed och kust
landskap öster om Consaber. De lever av fiske, fårskötsel 
och jordbruk. Léaram sätter mycket stort värde på skick
lighet och anser ofta att rustning och sköld är för okun
niga barbarer eller veka stadsbor.

Léaram bygger bra, snabba, grundbottnade kustbåtar 
och är skickliga seglare. Deras största hantverk är konst
fär digt färgade ylletyger, vilka de använder till kläder. 
Spe ciellt den stora pläden som används som livklädnad 
är utmärkande för léaram. De bäst smidda alvvapnen 
kom mer från léaram och carwelansvärdet är det absolut 
van ligaste vapnet näst efter en större dolk. Järn och stål 
anses av léaram vara mer värdefullt än guld och silver, 
för modligen för att de är mer praktiska av sig. Det 
gängse betalningsmedlet i Alarinn, i den mån man kan 
kalla det så, utgörs av fem centimeter långa järnstänger. 
Järnstängerna används dock mest som värdemått och 
inte valuta – vanligen använder man byteshandel.

Manliga léaram har ofta mörk skäggväxt och viss 
kroppsbehåring och har en längd på omkring 180 cm, 
medan kvinnorna har en längd på ungefär 150 cm.  

Vanlig vikt är 80 respektive 50 kg. Léaram har brunt till 
svart hår. Ett fåtal har rött hår – ett skönhetsdrag enligt 
léaram.

Grundattribut

Styrka 2T6

Tålighet 2T6+2

Rörlighet 2T6+1

Uppfattning 2T6+2

Vilja 2T6+1

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk
Kvinnonamn: Alya, Brithei, Ciadi, Deleie, Erianni, 
Fay’enna, Gidhia, Hina, Melia, Nyneve, Oili, Perina, 
Riana, Senetai, Tilessa, Ulenna, Venni. 

Mansnamn: Aidin, Beighin, Cailean, Donnocadh, Ereg, 
Farinn, Hachan, Imrhen, Noroaidh, Obhinn, Reamhar, 
Taralin, Ydoran.

Primärt språk: Felya alarina

Sanarialv
Sanari representerar det intellektuella synsättet. Deras 
djupa hängivelse åt vetenskap, matematik, ad mi nis tra
tion, byråkrati, diplomati och magi har gjort dem till den 
mest inflytelserika stammen. De är inte speciellt mån ga 
till antalet, men de är mäktiga. Sanari är utåt mest kän da 
för sin otroliga arkitektur, skickliga magiker, dju pa kun
skap och diverse smidestekniker. 

Sanarialver är omkring 175 cm långa, väger kring 75 kg 
och är alltid svarthåriga. Kvinnorna är längre än män
nen. De har rikt utsmyckade kläder som mest skulle 
hind ra deras rörelser i strid – en situation de sällan ham
nar i då de låter sina allierade thism strida i deras stäl le. 
Vis sa av sanari tränas i militära konster och dess upp når 
vanligen en mycket hög skicklighet. Sanari är inte re kom
men derade som rollpersoner. 

Grundattribut

Styrka 1T6+3

Tålighet 1T6+3

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6

Psyke 3T6+2

Visdom 3T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk
Kvinnonamn: Avaliel, Ceranidel, Evinal, Gialari, Ilian, 
Odesse, Siusad, Tielesin, Uliadi, Yviol.

Mansnamn: Alean, Belion, Ceranidan, Edarion, Gude
rian, Isanion, Lunerian, Uanir, Ysanan.

Primärt språk: Felya sanari

Thismalv
Thism är den största av de sex stammarna. De är ganska 
väl spridda över Mundana, men håller sig för sig själva. 
Thism är mycket avogt inställda till dvärgar, och det är 
ofta thism som drar igång krig mot dvärgarna. Naturligt 
nog är deras aversion mot dvärgarna besvarad. Det mest 
negativa man kan säga om thism är att de är ganska 
inskränkta och lättstötta. De anser också att léaram är 
förrädare mot alvsläktet, då dessa vägrar att ställa upp i 
krigen mot dvärgarna.

Thisms adelshus symboliseras av heraldiska vapen – för 
övrigt tror många forskare att bruket av heraldiska vapen 
kommer från thismalverna. Thismkrigare är mycket 
stolta och skickliga – kanske Mundanas allra skickligaste 
kämpar. I Sunariskogen finns en av de få styrkor i världen 
som flyger på heavédrakar. 

Thism är ofta drygt 190 cm långa, ganska smalt byggda 
och väger ungefär 70 kg. De är oftast blonda eller brun
håriga, och ögonen är oftast klarblå.

Grundattribut

Styrka 2T6+1

Tålighet 2T6+1

Rörlighet 2T6+2

Uppfattning 2T6+2

Vilja 2T6

Psyke 2T6

Visdom 2T6

Utstrålning 2T6

Namn och språk
Kvinnonamn: Avaliel, Ceranidel, Evinal, Gialari, Ilian, 
Odesse, Siusad, Tielesin, Uliadi, Yviol.

Mansnamn: Alean, Belion, Ceranidan, Edarion, Gude
rian, Isanion, Lunerian, Uanir, Ysanan.

Primärt språk: Felya sanari
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Gûrderna
Gûrderna är ett småväxt tirakfolk som är ganska mång
taliga. En typisk gûrd är mellan 110 och 130 cm lång 
och väger 30–50 kg. Deras hud är svart och ganska hårig, 
dock inte lika hårig som hos de andra raserna. Gûrderna 
brukar oftast gå omkring i trasiga tygrester som är hafsigt 
ihop sydda. De är ganska ointelligenta men lyder order 
från tirakerna och trukherna. De gillar glittriga saker och 
brukar ofta ställa till problem. Gûrderna pratar tirak
språket sakhra ganska dåligt och deras eviga tjatter kan 
till och med få en tirak att bli vansinnig.

Det finns ungefär dubbelt så många gûrder som tiraker 
i en vanlig stam. Gûrderkvinnorna är något mer fria än 
män nen och något mer respekterade i tiraksamhället. 
Detta beror kanske mest på att de vet när de skall tiga 
och inte pladdrar på så mycket som gûrdermännen.

Tirakerna använder gûrderna i strid som spejare och 
som ulvridare. De är inte fega av sig i strid utan närmast 
dum dristiga. Efter allt hunsande under tirakernas och 
truk hernas kommando brukar gûrderna bli tämligen sa
dis tiska mot sina fiender.

Tirakerna
De egentliga tirakerna är liksom gûrderna mörkhyade 
och håriga. De är kraftigt byggda och blir vanligen 170–
190 cm långa med en vikt på 80–100 kg. De brukar gå 
klädda i praktiska och slitstarka kläder. De använder ofta 
pansar. De är ofta lika intelligenta som männ iskor, men 
de saknar ofta den sorts bildning som människor upp
skat tar. Ut  se endemässigt skiljer de sig från män nis kor na 
gen om att de har ett par rejäla huggtänder i under käken 
och att deras långa fingrar avslutas i skarpa klor. En tirak 
brukar gå svagt framåtlutad då den har en kraftigare 
över kropp än en människa. Dess armar är ock så något 
längre än hos en motsvarande människa.

Det är nästan alltid en stark tirakkvinna, en så kallad 
”trokka”, som är ledare för tirakernas samhällen. De styr 
över stammen tillsammans med en tirakschaman.

Trukherna
Trukherna är mellanting mellan tiraker och grottroll. 
En trukh är vanligtvis cirka 200–220 cm lång och väger 
bort åt en 110–150 kg, varav en stor del är muskler.

Trukherna är inte riktigt lika snabb tänkta som de övriga 
tirakerna, men detta tar de igen i råstyrka. Det bör på
pekas att trukh erna inte på något sätt är ointelligenta 
– bara en smula långsamma. 

Trukherna är mörkhyade och ganska håriga. Huvudhåret 
låter de vanligen växa långt då detta ses som ett tecken på 
styrka. De brukar gå klädda i slitstarka kläder och rust
ningar. En trukh har inte riktigt samma rörlighet som en 
tirak men det kompenseras av deras stora kroppshydda 
vil ken kan ta emot mycket stryk. De är mycket fruktade 
i strid då de med sin enorma styrka lätt slår omkull sin 
mot ståndare som de därefter massakrerar. Det går även 
his torier om hur trukher står upp efter ett flertal hugg 
som skulle ha dödat en ordinär man. Trukherna är med 
rätta fruktade motståndare och inte minst har de en de
mo ra liserande funktion då de flesta mänskliga krigare 
hellre flyr än kämpar gentemot dessa två och en halv
meters härjare. 

Trukherna är de som leder strider och krig. Detta beror 
helt enkelt på att de är fenomenala i närstrid. Ledaren 
för tirakernas krigsföretag är nästan alltid en trukh. Den
ne ledare kallas ”binderakk”, ett ord som på sakhra be ty
der ungefär ”härledare”.

Tirakfolken
Det finns tre typer av tirakfolk, nämligen gûrder, tiraker 
och trukher. Det finns stora skillnader mellan dessa tre 
typer, både till utseendet och deras intellektuella för
må ga. I ett normalt tiraksamhälle går det ungefär tjugo 
gûrder och tio tiraker på en trukh. Detta beror mest på 
att det föds förhållandevis få trukhkvinnor, jämfört med 
trukh män.

Alla tiraker är mörka i hyn och vanligen mycket håriga. De 
har dock ingen skäggväxt, men håret, som uteslutande är 
svart, är vanligen långt och ibland flätat. Istället för nag
lar har tirakerna grova klor som kan orsaka stor skada på 
motståndare i strid.

Varje individ av det tirakiska folket tillhör även en av de 
tre ätterna. Det kan vara de primitiva Frakk, de sjö far
an de Bazirk eller de civiliserade Marnakh. Om man vill 
spela en tirak rekommenderas ätten Marnakh.

Oavsett vilket tirakiskt folk eller ätt man tillhör får man 
föl jande egenskaper. Alla tirakfolk har även samma 
namn och språkbruk.

Egenskaper
Luktsinne: Tiraker har ett mycket skarpt luktsinne och 
kan spåra folk med hjälp av lukten. De får kännetecknet 
Luktsinne 4T6.

Motståndskraft: Tiraker är ett motståndskraftigt släkte. 
De får +1T6 på att bli fria från infektioner samt att 
motstå alkohol och gifter.

Mörkersyn: Tiraker kan se i totalt mörker. Deras ögon 
lyser då rött. De får kännetecknet Mörkersyn 4T6.

Namn och språk
Kvinnonamn: Bizezel, Dûra, Ezel, Haztah, Menotah, 
Nihtwulfa, Ooga, Reza, Saza, Thagûtah, Umma, Wulfa, 
Xora, Ynna, Zûtah.

Mansnamn: Arog, Bekkaz, Dolomaz, Ekkim, Faath, 
Gragg, Hanazeth, Maagrim, Nezgûhl, Olgakk, Ragog, 
Shûlger, Thaar, Ulag, Zuthzuth.

Primärt språk: Sakhra.



10

Ätten Bazirk
Bazirk är den stora ätten som nu främst bor på ön 
Takalorr söder om Asharina. Bazirktiraker är i grunden 
pirater och sjöfarare, men vissa livnär sig också som 
köpmän och bönder. De var ursprungligen mycket 
primitiva men har under de senaste århundradena 
börjat handla intensivt med människor och tiraker från 
Marnakhätten. Handeln har gjort att deras utveckling 
accelererat kraftigt och de är nu vida förbi Frakk när 
det gäller kunskap. De har dock inte kommit upp i 
Marnakhs klass ännu, vad gäller grad av civilisation. 
Bazirk är kända som skickliga hantverkare när det gäller 
båtbygge och segeltillverkning. Bazirk tillverkar också ett 
speciellt brännvin som blandas ut med musselkött från 
plammusslan som finns i arkipelagen. Handeln sker 
mest med södra Jargien, Asharina, Nermada, Consaber 
och Melorion. 

Bazirk-gûrd

Styrka 2T6

Tålighet 2T6

Rörlighet 3T6

Uppfattning 2T6+2

Vilja 2T6

Psyke 1T6+2

Visdom 1T6+2

Utstrålning 1T6+2

Bazirk-tirak

Styrka 3T6

Tålighet 3T6

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+1

Psyke 2T6

Visdom 1T6+2

Utstrålning 1T6+3

Bazirk-trukh

Styrka 3T6+2

Tålighet 4T6

Rörlighet 1T6+2

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+2

Psyke 1T6+2

Visdom 1T6+2

Utstrålning 1T6+2

Ätten Frakk
Dessa tiraker finner man främst på Mundanas fastland. 
De sägs härstamma från den legendariske trukhen och 
binderakken Frakk som var en berömd ledare och kri
gare under första tirakkriget. Frakk är den största ätten, 
och den har mer än dubbelt så många medlemmar som 
Mar nakh och Bazirk har tillsammans. De lever som rö
vare, bönder, gruvarbetare och hantverkare. Frakk är de 
mest hatade och ogillade av alla tirakätterna. Tiraker 
från Frakkätten återfinner man över så gott som hela 
Mun dana – så gott som varje land har minst en handfull 
stammar. 

Frakk-gûrd

Styrka 2T6

Tålighet 2T6+2

Rörlighet 3T6

Uppfattning 2T6+2

Vilja 2T6

Psyke 1T6+2

Visdom 1T6

Utstrålning 1T6+2

Frakk-tirak

Styrka 3T6

Tålighet 3T6+2

Rörlighet 2T6

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+2

Psyke 2T6

Visdom 1T6

Utstrålning 1T6+2

Frakk-trukh

Styrka 4T6

Tålighet 4T6+2

Rörlighet 1T6+2

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+2

Psyke 1T6+2

Visdom 1T6

Utstrålning 1T6+2

Ätten Marnakh
Marnakh är den mest civiliserade av tirakätterna. Det 
var den ätten som aktivt försökte få kontakt med män
niskorna och som genom både diplomati och under då
nig het lyckades få människorna att förstå att tirakerna 
inte enbart är vildsinta bestar som dödar för nöjes skull. 
Marnakh var en av de tiraker som sägs har levt längst, 
hela 123 år, och hon är hyllad som en hjältinna i stora 
delar av tirakväldet. Marnakhätten håller mest till på 
Asha rinahalvön, där de idkar handel, agerar som köp
män och hyr ut livvaktstjänster. De är accepterade här 
och var, framförallt i städerna. Ute på landsbygden är 
fol ket fort farande misstänksamma mot dem. Såväl gûr
der som truk her saknas nästan helt i Marnakhätten, men 
de få gûrder som finns kvar brukar vara tjänare åt fram
stå en de tirakiska köpmän medan de ännu färre truk
herna bru kar vara grovarbetare eller smeder.

Marnakh-gûrd

Styrka 1T6+2

Tålighet 2T6

Rörlighet 3T6

Uppfattning 2T6+2

Vilja 2T6

Psyke 1T6+2

Visdom 2T6

Utstrålning 1T6+2

Marnakh-trukh

Styrka 3T6

Tålighet 3T6+2

Rörlighet 1T6+2

Uppfattning 2T6

Vilja 2T6+2

Psyke 1T6+2

Visdom 2T6

Utstrålning 1T6+2


