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SPOILERVARNING!
Detta dokument innehåller många 

avslöjanden rörande äventyren 
i Äventyrspaket 4 och riktar sig 

uteslutande till spelledare. Om du 
avser att spela och inte spelleda 

äventyren uppmanas du sluta läsa här.
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    14 Verion, år 369 efter Profeten
  Vår nya baron verkar nedstämd efter sin fars död. Han talar alltmer om hur framtiden finns    
  på någon annan plats, om hur hans barn borde få chansen till ett annat liv. Visst tänker 
 många av folket så men det förvånar oss att sådana funderingar drabbat våra styrande. I 
sanning är deras håg flyktig.

27 Verion, år 369 efter Profeten
Eldar kunde ses på västhimlen igår natt. Något brann våldsamt på höjderna i väst. En skogsbrand    
 i denna torka vore olyckligt. Bud under dagen om att Tarkomal brunnit, vi far genast för att 
hjälpa de skadade. Flera människor sägs ha omkommit.

5 Konelia, år 369 efter Profeten
 Priorn återvände idag från Tarkomal med bekymrat sinne. Baronen vägrar föra sin hustru 
och bror till kryptans vila utan har lagt dem i Ogdenos tillfälliga gravvård. Trots att de i vår 
mening alla vilar hos Prios är avsteget från traditionen oroande.

26 Konelia, år 369 efter Profeten
Bud kom idag som kallade Priorn till Tarkomal angående någon angelägen fråga, troligen 
gällande vårt kapell där.

2 Leandro, år 369 efter Profeten
Baronen och hans familj lämnar Sarli och far mot Ambria. Vår Priors uppmaning att stanna 
 och sörja för de av folket som stannat föll för döva öron.

19 Leandro, år 369 efter Profeten
 De har rest. Yldemo kom upp från byn för att berätta att han sett dem fara.

13 Serliela, år 371 efter Profeten
Idag återkom Singalea och noviserna från Tarkomal med vad de bärgat. Vår Prior var glad men 
  fortfarande inte nöjd. Han säger att tiden är knapp och att vi måste slutföra uppgiften innan 
snön faller. Det är vi skyldiga de döda och vi kan inte vara säkra på att tiden finns efter vintern.

30 Serliela, år 371 efter Profeten
Vår Prior lämnade klostret med Firego och Singalea. De hoppas nå ättens krypta och vara 
åter på två dagar. Ralea ville följa med men tillsades att stanna kvar.

3 Morangal, år 371 efter Profeten
Det har gått fyra dagar och vår Prior och de andra två har inte återvänt. Snön faller ute.

4 Morangal, år 371 efter Profeten
Det har gått fem dagar och vår Prior och de andra två har inte återvänt. Snön faller ute.

5 Morangal, år 371 efter Profeten
Idag återkom expeditionen. Singalea var vid gott mod men vår Prior var medtagen och Firego 
 verkar sjuk. Snön hade överraskat dem och de hade gått vilse. De nådde låglandet först en hel 
dagsmarsch längre österut och fick leta sig tillbaka i ostigad terräng. Allt de föresatt sig blev 
dock utfört och de döda vilar nu där de bör.



6 Morangal, år 371 efter Profeten
Efter en hård utfärd nådde jag, Singalea och Firego ättens Sarlis krypta. Snön föll tungt runt oss så fort vi nådde högre  
mark. Vi hittade dock kryptan snabbare än jag hoppats och började arbeta. Ogdenos skrin placerade jag i huvud-
kammaren som sig bör, och med honom det arvegods de lämnat som passar en sådan furste på en sådan plats. Olano 
och Letira fick vila i den egna linjens kammare. Övriga artefakter får stanna här, så överlever de åtminstone så länge 
klostret står.

Å det att någon ur ätten skulle vilja besöka sina förfäders gravar, eller i det fall Livgivaren skiner över oss och återbördar 
livet till detta land, nedtecknar jag vägen till kryptan, då det är få som är kvar som minns den. Följ Sidras lopp mot 
norr tills dess andra tillflöde, det första från väster, har passerats. Ungefär 2500 dubbelsteg norr om denna punkt kan 
man se kullarna höja sig över skogen. Den som håller rak kurs nordväst och inte förirrar sig in bland träden når en 
punkt där klipporna träder fram ur marken. Här leder stigen fortsatt nordväst och sedan norrut mot kryptan. Den är 
sönderbruten och illa underhållen, som varit fallet de senaste årtiondena, men vi lade rösen i solform för att leda vägen.

1 Ofeliya, år 371 efter Profeten
 Firego dog i natt. Febern tog honom. Må han knäböja vid Livgivarens sida i all evighet.

9 Andonia, år 372 efter Profeten
Idag gav sig Elando av ner till byn. Han säger att han inte kommer åter. Vår Prior ber honom 
  stanna men låter honom gå.

16 Elisal, år 373 efter Profeten
Ralea berättade idag att alla i Vikeby beslutat sig för att resa västerut. Yldemo kom vid kvällningen 
för att be oss alla följa med dem. Han stannar över natten.

17 Elisal, år 373 efter Profeten
Yldemo återvände till byn, Ingen av oss följer med honom men vi är oense.

22 Elisal, år 373 efter Profeten
Nu är det bara jag – Singalea –, Prior Karkoli och Balmeo kvar. De andra tre lämnade oss trots Karkolis böner om motsatsen. 
  Han och Ralea har talat enskilt i många timmar de senaste dagarna, på slutet skrek de dock mest på varandra. Men även om 
hon grät så vandrade hon iväg. De andra två såg mest lättade ut. Karkoli säger att Krönikan är mitt ansvar nu när Tebria 
lämnat. Jag ska försöka förvalta ansvaret.

13 Leandro, år 373 efter Profeten
Missväxten ser svårare ut i år än någonsin. Tar det inte fart när vi når Ynedars månad kommer förråden vara tomma till 
hösten. Nu när jag tänker på det är det faktiskt vad Yldemo sade.

29 Leandro, år 373 efter Profeten
Vi diskuterar vad vi ska göra men kommer ingen vart. Mina förslag om att söka h jälp i väster får inget gehör. Karkoli vill inte 
  lämna klostret oavsett skäl säger han och Balmeo verkar likgiltig och går tillbaka till skriptoriet så fort någon av oss inte 
tvingar honom kvar. Kanske måste jag resa ensam om vi ska överleva vintern, men samtidigt hur ska de klara sig här om jag 
lämnar, om ack  så tillfälligt?



Kvinnan
 Har inte sett manga varar, trodde pa allt jag sa
Minst fem tum längre än mig
  Mörkharig och slank, mörka ögon, sorgsen blick
Dyr klänning, ambriskt snitt
Bältet i rött och blatt, zarekisk korsväv   ingen tvekan
Talade som folket här men verkade första lite av var tunga

Mannen
 Kort, som hon
Ung men äldre än henne
 Dyra kläder, ambriskt snitt
Han visste, det syntes i hans ögon när jag talade, men spelade teater   
för henne
  Talade annorlunda

Halssmycket
 Guldlänkar och berlock i guld, märkt med aldrigt tecken
Runorna pa baksidan läser  Agan-Re”
 Fylld med makt men den kan endast bringa mörker
Orden de lät mig föra vidare väcker nagon kraft, det är säkert, men har   
  inget med minnen och kärlek att göra som jag förledde henne att tro

Vem ska hon ge det till? Innan föreningen fullbordas  
    sa hon, vad syftar hon pa?
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Ur ordensmästarinnan Eulia av Vearras expeditions- 
  journal från utgrävningarna av Edovars gravfält
Förd av ordensnovis Malkomo

Tredje dagen i Serliela, år 12
  Objekt: Strukturerna runt monoliten, söder om  
mursegment tre 
Dagorder första och andra arbetslaget: Fortsatt  
 friläggning av de inre kamrarna, gesäll Kinedra leder
 Dagorder tredje arbetslaget: 
Patrullering, skötsel av lägret
Dagorder övriga ordensmedlemmar: 
Dokumentation och katalogisering av den 
centrala rotundan, mästarinna Eulia leder

 Kartläggning av de kvarstående fundamenten i 
 rotundan. Bitar av tre mejslade böjda slutstenar 
hittas vid ingången, tydligt tecken på att kupolen 
  varit öppen mot himlen. Norra sidan sannolikt 
tidigare täckt av målning, spår av ockra kan noteras. 
   I södra halvan räknas till totalt 94 identifierbara 
fragment av en gång konstnärligt huggna stendetaljer, 
mest troligt delar av bänkar av någon form att 
döma av resterande lämningar. Återkommande i 
  stenarbetena är ristningar av en typ av märke eller 

 emblem (ett urval av återgivningar av välbevarade 
exemplar noteras i Appendix 9). En hypotetisk 
   komposition av märket utifrån aktuellt material:

Det centrala altaret mäter sex fot i längd, åtta 
  fot i bredd och en fot 5 tum i höjd. En spricka om 
4 fot löper från dess norra kortsida mot mitten. 
  Respektive långsida är märkt av sensymbarisk 
 kilskrift, svårt medfaren (urskiljbara fragment 
är noterade i Appendix 10), förutom den östra 
  sidans vänstra del, vars tecken är som följer:

  Lydelse enligt mästarinnan Eulia:  
 ”att genom Agan-Re [sannolikt egennamn, 
fonetiskt återgivet] vigas [alt. offras] och  
 uppstiga [alt. flyga/sväva] till mörkret”.

Återstående katalogisering samt preliminär inspektion 
av de inre kamrarna planeras till morgondagen.
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