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Det finns en krog i Vredhamn som stads-
vakten mestadels låter bli: Halta Malins 
krog i hamnkvarteren. Egentligen heter den 
Sjöjungfrun, men det är det ingen som kall-
lar den, även om sjöjungfruskylten hänger 
kvar utanför. Smeknamnet har krogen istäl-
let fått efter dess värdinna, »Halta Malin«, 
ett mörktroll som tog över krogen för unge-
fär tjugo år sedan.

Krogen är en sylta av värsta sort, ett till-
håll för sjöbusar från hela världen och en 
plats där smugglare, pirater, fribrytare och 
annat sjöskum kan mötas, göra upp affärer 
och dricka sig drängfulla.

Krogen
Det finns en bardisk (1) direkt till höger 
innanför dörren på Halta Malins krog. 
Där ska du inte hänga: du skaffar något att 
dricka, talar om huruvida du vill övernatta 
eller inte, och skuffas sedan in djupare in i 
denna rövarhåla. Det är upplyst i mitten (2), 
där en stor eldstad (3) dominerar. Det är 
också högt i tak där, med en balkong (4) som 

löper runt om eldstaden. Där det är som 
ljusast går det också vildast till.

Den som är ute efter skumraskaffärer 
bör hålla sig i skuggan av valven (5) som hål-
ler upp övervåningen. Där är det oftast lug-
nare, och det finns gott om bås (6) för den 
som inte vill bli störd. Du kan få hyra mö-
tesrummet (7) om du vill betala för det om 
du garanterat inte vill bli störd. Det kommer 
Malin se till att du inte blir.

Längst bort till vänster finns dörren till 
köket (8). Därifrån kommer Malins folk 
med den mat som någon beställt. Sprit häm-
tar de från bakom disken borta vid dörren. 
Köket har en dörr ut mot innergården (21), 
där det finns ett förråd (22) och dass (23).

Två branta och smala trappor (9) leder 
upp till balkongen på övervåningen (4), som 
går runt om den öppna ytan i mitten. Det 
finns gott om rum att hyra runt om balkong-
en: tre snoffsrum (10) med kamin, bord och 
garderob; fem enkelrum (11) och två dub-
belrum (12). De har inget lås, men en hasp 
på insidan. Dessutom finns det några för-
rådsrum (13) som bara Malin har nyckeln 
till, där äventyrare kan få låsa in värdesaker 
mot ersättning.

Under en av trapporna, den närmast bar-
disken, finns en lucka ner i källaren (15), 

där sprit, vin och öl förvaras. Där nere finns 
också ett hemligt rum (16) bakom en hylla, 
där riktigt hemliga möten kan hållas. Det 
hemliga mötesrummet har också en lucka 
ner i kloakerna (17), utifall att någon be-
höver fly. Malin använder också den luckan 
ibland för att smuggla in saker som någon 
vill ska in i staden utan att stadsvakten ser 
det eller betullar.

Från balkongen leder två branta och 
smala trappor (18) upp till sovloften (19 och 
20). Där kan den riktigt snåle eller fattige få 
sova, antingen på golvet eller i en medhavd 
eller hyrd hammock. 

Personalen sover i 
något ledigt rum eller 
i hängmattor i köket, 
medan Malin själv 
har ett eget låst rum 
på övervåningen (14).

Halta Malins krog

En piratsylta till
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Mat, dryck och 
övernattning
Priserna på Halta Malins krog är resonliga. 
Drycken är inte av högsta kvalitet, men den 
är stark. Maten är mustig och enkel: stuv-
ning, ost och bröd för den snåle, och stuv-
ning, ost, bröd, smör och stek för den inte 
fullt så snåle. Fler val än så finns inte. På sin 
höjd kan Malin få mat hämtad, men det kos-
tar desto mer. 

Det finns rum för övernattning på över-
våningen, från snoffsrummet till de vanliga 
rummen. Loftet är tillgängligt för den som 
inte har något emot att sova på golvet eller i 
en hängmatta från bjälklaget.

Den som vill nyttja något av mötesrum-
men får punga ut med en del, i synnerhet för 
rummet i källaren med hemlig flyktväg.

 �Mat och dryck
Stuvning, ost och bröd ...............................1 s
Stuvning, ost, bröd, smör och stek ...........3 s
Rom, mugg (3 dl) .........................................5 s
Brännvin, mugg (3 dl) .................................5 s
Vin, mugg (3 dl) ..........................................1 s
Grogg, mugg (3 dl) ......................................3 s
Flaska med rom (1 l) .................................14 s
Flaska med vin (1 l) ................................ 2 ½ s
Öl, stop (1,3 liter) .......................................½ s

 �Övernattning
Snoffsrum ...................................................12 s
Vanligt rum (per person) ...........................5 s
Sovloftet .......................................................1 s
Hyra hängmatta till sovloftet ...................½ s

 �Andra tjänster
Mötesrum, ett par timmar .........................8 s
Hemliga mötesrummet, 
ett par timmar ...........................................20 s
Förvaring i låst rum .....................2 s per natt
Föra in något i Vredhamn 
via hemliga gången .................20 s per bärare
Föra ut något från 
Vredhamn ...............................25 s per bärare
Inga frågor ställs ........................................×10

Halta Malin
Det svarthåriga mörktrollet Halta Malin 
har skött sin krog i ungefär tjugo år. Innan 
dess var hon fribytare, en pirat som med ett 
kaparbrev från något land uppbringar fient-
liga handelsfartyg, och känd som »Salmo-
nellahavets fasa«. 

Malin valde att gå i pension efter att ha 
förlorat ett öga och en fot under en bord-
ning. Nu går hon med lapp för ögat och med 
en fotprotes, varför hon haltar. Hon kan 
fortfarande ge en rejäl hurring om det blir 
bråk, troll som hon är, och behövs det har 
hon en pistol i bältet och en sabel och ett 
muskedunder under disken.

 ȁ Halta Malin
Gard: 30 Hälsa: 20
Egenskaper: –
Turordning: två högsta av fyra T6
Anfall:

 � Huggare: 85%, skada 5T6
 � Pistol: 75%, skada 6T6, Högljudd, 

Svårladdad
 � Muskedunder: 75%, skada 7T6, 

Högljudd, Svårladdad, Tvåhandsva-
pen

Försvar: 55%
Färdigheter: Grund 45%, Hantera kunder 
85%, Supa 75%, Sjömannaskap 95%, Sjö-
skrönor 95%, Svordomar 65%

---

En osäker vapenvila
Stadsvaktens kapten Aki och Halta Malin 
har en »Överenskommelse«: så länge som 
skumraskaffärerna hålls inne på krogen 
och ute till sjöss, och aldrig blandar in själva 
Vredhamn, så håller sig stadsvakten undan. 
På så sätt slipper båda sidor onödig blods-
spillan. Smugglingsaffärer som görs upp 
ska inte ske till Vredhamn, kontrakt om 
att borda skepp måste ske efter att skeppen 
lämnat Vredhamn och inte involverar skepp 
som har Vredhamn som hemmahamn, och 
så vidare. 

Dessutom bryr sig inte stadsvakten om 
bråk inne på själva krogen. Spiller det ut i 
resten av staden så kommer stadsvakten inte 
se mellan fingrarna längre. 

Kapten Aki är dock inte dum i huvudet: 
hon har informatörer inne på värdshuset 
för att hålla koll på vad som händer. Halta 
Malin är inte dum hon heller: hon har sam-
manträdesrum där kunder kan tala ostört, 
och i källaren finns även en hemlig flyktväg 
genom Vredhamns kloaker.

Malin och Aki tycker egentligen rätt 
mycket om varandra och har en kamratskap 
som går bortom deras rivalitet. De håller 
båda av staden av sina respektive skäl: för 
Aki är staden ett projekt att hålla ordning 
på, medan Malin bor och driver affär här. 
Det händer ibland att de båda hamnar ute 
på vågbrytarens spets tillsammans med en 
flaska rom (eller fler), då de talar om gamla 
tider, gamla älskare, stadens nya herrar, da-
gens ungdom och annat skvaller. Nästa dag 
är de rivaler som vanligt.


