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Silverorden är en orden vars syfte är att 
samla all kunskap för att på så sätt kunna 
få den totala förståelsen för världen. Ordens 
ursprungliga och officiella namn är »Silver-
bokens sysknaskap«, men det används säl-
lan, inte ens av orden själv. Det går rykten 
om att silverboken är en fysisk bok från 
gudarnas tid som innehåller någon form av 
hemlig kunskap. Det är något som orden 
förnekar, men det faktum att orden slutat 
använda silverboken i sitt namn har bara 
spätt på dessa rykten. 

Även om ordens tjänster är uppskattade 
har dess medlemmer ett inte helt oförtjänt 
rykte om sig att vara arroganta, känslokalla 
och bry sig mer om böcker än människor. 
Att ha »ett hjärta av silver« är därför inte 
något positivt omdöme i Västravien. Silver-
orden har även en militär gren, de så kallade 
väktarna.

Orden har sitt högkvarter på Korsö i 
Vredeviken, en vindpinad ö som de styr som 
sitt eget rike. Men de har små filialer och re-
presentation vid olika hov i hela Västravien.

Historia
Ordens urspring har förlorats i historiens 
dunkel. Enligt traditionen var det Indra den 
visa som grundade den på den tiden då Ravi 
ännu bara var en obetydlig stadsstat. Enligt 
samma tradition var det hennes lärjungar 
som grundade ordens sju grenar. Det är i 
alla fall ställt utom all tvivel att den grunda-
des innan det Raviska kejsardömet och att 
orden under hela kejsartiden fanns repre-
senterad i kejsarens råd.

Då kejsardömet föll samman drog de sig 
tillbaka till sin akademi på Korsö och ge-
nom att bistå alla de unga riken som reste 
sig ur kejsardömets aska lyckades de behålla 
sin neutralitet och suveränitet.
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De sju skolorna
Orden är indelade i sju grenar som även 
kallade för skolor. Var och en av dem stude-
rar olika aspekter av världen och represente-
ras med en av regnbågens sju färger. 

 �Den röda skolan: 
det gudomliga

Den röda skolan studerar gudarna och för-
hållandet mellan dem och de dödliga varel-
serna. De försöker distansera sig från reli-
gionerna de studerar och fokuserar på torr 
fakta och jämförande studier vilket inte säl-
lan gör att de retar gallfeber på de troende. 

 �Den orangea skolan:  
själen

Den orangea skolan försöker förstå hur sjä-
len fungerar och vad som skiljer de besjälade 
varelserna från de själlösa djuren. 

 �Den gula skolan: 
samhället

Den gula skolan studerar samhället och 
samverkan mellan besjälade varelser. Dess 
medlemmar är vanligtvis de mest utåtrik-
tade och professorer från den gula skolan 
återfinns ofta som rådgivare och medlare 
runt om i Västravien.

 �Den gröna skolan: 
det levande

Den gröna skolan studerar allt som lever, 
det vill säga växter, djur och besjälade varel-
ser. De är däremot inte speciellt intresserade 
av själen utan framför allt av kroppen. 

 �Den blåa skolan:  
den fysiska världen

Den blåa skolan studerar den fysiska värl-
den och utforskar de krafter som håller den 
samman. Skolans verksamhet bygger till 
stor del på olika experiment och studier av 
olika naturfenomen.   

 � Indigoskolan:  
det estetiska

Indigoskolan försöker förstå vad skönhet är 
och studerar arkitektur, konst och musik. 
Skolans medlemmar har rykte om sig att 
vara mindre noggranna och vetenskapliga 
än de andra skolorna.  

 �Den violetta skolan:  
det esoteriska

Det violetta skolan studerar magi och för-
söker förstå hur wyrdväven fungerar. De är 
inte speciellt intresserade av den praktiska 
tillämpningen utan inriktar sig på den teo-
retiska förståelsen för magi men det håller 
på att förändras.  

Titlar
Inom orden används många olika titlar både 
för att ange bildningsnivå och för inneha-
vare av olika ämbeten. Silverordens med-
lemmar brukar vara mycket stolta över sina 
titlar och ett brev kan exempelvis signeras 
med »Rektor Dorian, professor vid den röda 
skolan, septan och decan av Silverorden«.

Adept: Adept är den första titeln man får 
när man antagits till någon av ordens skolor 
och den behåller man tills man avlagt sin 
första examen vilket brukar ta mellan tre 
och fem år.

Kandidat: Då man tagit sin första exa-
men får man titeln Kandidat och man kan 
då välja att studera vidare för en magister-
examen vid samma skola eller söka sig till en 
annan skola för att bredda sin kunskap. 

Magister: Efter att man tagit sin andra 
examen tituleras man magister och får en 
plats i skolans magisterråd. När man nått 
denna nivå förväntas man vid sidan av sina 
egna studier även hjälpa till med utbild-
ningen av Adepter och Kandidater. Efter att 
man tagit sin magisterexamen ansvarar man 
själv för sina vidare studier om man siktar 
på en professur inom skola.

Professor: Professor är den högsta titel 
man kan uppnå genom sina studier vid en 
av ordens skolor. För att bli professor mås-
te man genomföra ett par olika prov men 
framför allt bidra med ny forskning inom 
skolans område. Som professor har man en 
plats i professorsrådet som utgör skolans 
styrande råd

Septan och Decan: Septan är en ovan-
lig men högt ansedd titel inom orden och 
innebär att man tagit minst en examen vid 
ordens samtliga sju skolor. Decan är en an-
nan liknande titel och innebär att man har 
tagit tio olika examen vid ordens skolor men 
ställer inget krav på att man tagit dem vid 
ordens samtliga skolor, det är alltså både 
möjligt och faktiskt mycket vanligare att 
man blir decan innan man blir septan.

Rektor: Varje skola leds av en rektor 
som väljs av professorsrådet. Rektorn för 
skolans talan i ordensrådet men är i första 
hand en representiv och administrativ roll. 
Alla vikiga beslut tas av professorsrådet där 
rektorns enda särställning utgörs av hennes 
utslagsröst.

Ordensmästare: Ordensmästaren är or-
dens högsta ledare och väljs bland skolans 
rektorer då den föregående mästaren dör 
eller väljer att stiga åt sidan. Tillsammans 
med de sju rektorerna bildar hon ordens 
högsta råd där hon har utslagsröst. Ordens-
mästaren representerar rådet vid överlägg-
ningar på högsta nivå med andra nationer 
eller organisationer men är i övrigt framför 
allt en administrativ roll. Ordensmästaren 
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är också Korsös regent men det är en roll 
som sällan används då Korsö ses som en del 
av orden och inte tvärt om.

 � Tilltal
Utöver de formella titlarna använder or-
densmedlemmar av samma grad dessutom 
syster och bror som en slags informell titel 
då de talar med eller om varandra. Dessa 
informella titlar kan även användas då en 
medlem av högre rang tilltalar eller talar om 
en medlem av lägre rang. Däremot används 
inte fader eller moder som benämning på 
ordensmedlemmar med högre grad, då an-
vänds istället de formella titlarna.

Rekrytering
Alla har möjlighet att söka inträde i orden 
genom ett inträdesprov vid akademin på 
Korsö eller vid någon av akademins filialer 
runt om i Västravien. Orden letar också ak-
tivt efter begåvade unga individer att värva. 

Då utbildningen inom orden är gratis 
och orden står för så väl mat som kläder och 
husrum så är de väldigt noga med vilka de 
tar in. Om man inte klarar inträdesprovet 
har man därför ingen möjlighet att bli anta-
gen vid någon av skolorna.

Väktarna
Silverorden har även en militär gren vars 
medlemmar kallas för »väktare« eller »sil-
verväktare« om det behövs för att undvika 
förväxlingar. Väktarna skiljer sig från andra 
militära styrkor genom att orden kräver att 
alla väktare har en viss boklig bildning. Och 
för att kunna bli officer måste du ha tagit 
minst en examen inom den gula skolan och 
många officerare fortsätter sina studier efter 
några års tjänstgöring som väktare.

Väktarna har en styrka på lite drygt åt-
tio man och har således ingen möjlighet att 
försvara Korsö från ett militärt angrepp. 
Deras uppgift är istället att vara ordnings-
makt, bevaka ordens byggnader och skydda 
ordens medlemmar under deras uppdrag 
och expeditioner.

Orden förlitar sig istället på diplomati 
och allianser som skydd mot yttre angrepp.  

 � Träning och Grader
Väktarna är ovanligt vältränade och disci-
plinerade soldater som utöver sin vapenträ-
ning fått en grundlig utbildning i taktik och 
strategi. Det faktum att väktarna dessutom 
får hyggligt betalt gör att det alltid finns 
gott om unga män och kvinnor att välja mel-
lan då man ska rekrytera. 

Eftersom väktarna är så få har de inget 
behov av lika många grader som andra mi-
litära styrkor. Som menig väktare kan man 
bli befordrad till sergeant vilket bland väk-

tarna innebär att man blir patrullchef och 
var femte väktare är därför alltid sergeant. 
Sergeanterna väljs alltid ur de egna leden. 
Officerskåren består av fem kaptener en vice 
befälhavare och en befälhavare. 

 �Utrustning
Väktarnas kläder påminner om den som 
bärs av övriga ordensmedlemmar men de 
bär oftast en silverglänsande, knälång ring-
brynja under rocken. Liksom adepterna bär 
soldaterna gråa rockar. Sergeanterna bär 
rockar vars högra sida är grå och vänstra 
sida är vit och alla officerare bär vita rockar. 
Alla väktare är beväpnade med svärd och 
droppformade sköldar, och merparten av de 
meniga väktarna bär även spjut. Undantaget 
utgörs av fyra grupper som i stället är arm-
borstskyttar. Då det finns risk för strid bär 
de även heltäckande hjälmar och förstärkt 
rustning av plåt.  

Viktiga personer
 �Ordensmästare 
Cersian Mundus

Cersian är en mager man i sextioårsåldern. 
Cersian har bara varit stormästare i drygt 
ett år sedan hans företrädare Fara tvingades 
dra sig tillbaka på grund av sviktande hälsa. 
Cersian har sin bakgrund i den gula skolan 
men var inte en av ordens mest framträdan-
de rektorer, valet av honom var snarare en 
kompromiss eftersom Rektor Dorian hade 
för många fiender inom ordensrådet.

 �Ordensmästare 
Emerita Fara 

Fara är silverdvärg och var ordensmästa-
re tills för lite mer än ett år sedan då hon 
tvingades dra sig tillbaka på grund av tillta-
gande demens. Fara hade då varit en mycket 
framgångsrik ordensmästare i nästan ett se-
kel och stärkt ordens ställning i de kringlig-
gande rikena. 

 �Överbiblotekarie Zalmea 
Mörktrollet Zalmea är ansvarar för ordens 
stora bibliotek i akademins bibliotekstorn. 
Hon är en principfast dam och har inget 
överseende med de som återlämnar en bok 
för sent, skadar en bok eller är för högljud-
da i biblioteket. Hon har en lång lista med 
ordensmedlemmar som inte längre är väl-
komna i biblioteket. Listan innehåller mest 
adepter och kandidater men till och med ett 
par professorer har hamnat på listan och un-
der en kortare period var inte rektorn från 
Indigoskolan välkommen i biblioteket.

 �Rektor Dorian av 
den röda skolan

Dorian är alv och en av de mest framstående 
rektorerna och ledare för den mer traditio-
nella falangen inom rådet. Många, inklusive 
han själv, trodde att han skulle vara den som 
tog över då Ordensmästare Fara drog sig 
tillbaka men det blev omöjligt på grund av 
hans fiendeskap med Rektor Flavion av den 
Violetta skolan.   
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 �Rektor Flavion av den 
Violetta skolan

Flavion är en av de yngsta men också en av 
de mest inflytelserika rektorena på skolan. 
Han är sedan nästan tio år ledare för den 
violetta skolan. Under sin tid som rektor har 
han införlivat mer och mer praktisk magi i 
skolans utbildning men har ännu inte själv 
genomgått prövningen. Flavio leder en mer 
förändringsvänlig falang inom rådet. Han 
är god vän med Professor Erasmus vid ma-
gikerakademin i Vredhamn som då och då 
är en uppskattad gästföreläsare vid skolan.  

 �Rektor Elmindra av 
den Orangea skola

Elmindra är starkt ifrågasatt sedan hon sla-
git fast att hennes katt numera är besjälad. 
Hon har skrivit en avhandling med en teori 
om att själslighet är smittsamt. Teorin säger 
att djur som vistats länge i besjälade varel-
sers närhet, i synnerhet kring upplysta själar 
som hennes egen, kan utveckla egna själar.

 �Ambassadör Ereina 
Ereina är professor vid den gula skolan och 
ordens ambassadör i Vredhamn där hon 
bevakar ordens angelägenheter i den stora 
hamnstaden. Till sin hjälp har hon två as-
sistenter och två väktare. 

Ereina är god vän med markgreven och 
det florerar rykten om att han även är hen-
nes älskare.

 �Befälhavare Akila
Väktarnas tatuerade befälhavare är från 
de tusen öarna i söder. Ryktet säger att en 
ordensmedlem fick henne som gåva då han 
tjänstgjorde hos en furste i området och 
eftersom han inte vågade tacka nej tog han 
med sig Akila till Korsö där hon fick sin fri-
het. 

Akila lärde sig språket, sökte sig till väk-
tarna och eftersom hon hade en naturlig fal-
lenhet för både stridskonst och truppföring 

steg hon snabbt i graderna tills hon bara 
drygt trettio år gammal blev väktarnas be-
fälhavare.

Nu är hon drygt femtio år gammal och 
även om hon fortfarande är en av ordens 
skickligaste svärdssvingare börjar åldern ta 
ut sin rätt och hon planerar att snart dra sig 
tillbaka.

Korsö
Korsö ligger nästan mitt i Vredeviken. Den 
är ungefär två mil lång i öst västlig riktning 
och en mil i nord sydlig riktning, dess fyra 
uddar gör att den påminner om ett kors 
vilket gett den sitt namn. Ön är bergig och 
de högsta topparna når en höjd av lite drygt 
trehundra meter över hav. Växtligheten be-
står framför allt av vindpinade barrträd. 

Korsö är ett eget rike under silverordrens 
styre med lite drygt 4000 invånare och för-
utom ordens högkvarter och dess filialer 
finns det en mindre stad och ett tiotal byar 
på ön. Utöver huvudön ingår även de mindre 
öarna Sälö, Korpö och Slätö i riket men av 
dem är det bara Sälö som är bebodd.

 �Djuphamn
Djuphamn är den enda staden på Korsö och 
ligger i den sydöstliga viken, vilket är den 
enda viken som är djup nog för större fartyg. 
Staden styrs av ett råd där orden represente-
ras av en professor från den gula skola. I öv-
rigt lägger sig orden sällan i stadens styre så 
länge lagarna följs och skatterna kommer in.

I staden har orden ett hus där de kan ta 
emot gäster som av olika anledningar inte 
vill eller kan ta sig till ordens högkvarter 
mitt på ön samt ett handelshus som drivs 
av den gula skolan. Några av länderna kring 
Vredeviken håller sig med ambassadörer i 
staden för att underlätta kontakterna med 
orden. 

 � Sälö
På Sälö finns en fyr en mindre fiskeby och 
en av silverordens större filialer där den blåa 
skolan studerar vädret och havsströmmarna 
och den gröna studerar djurlivet på ön. På 
ön finns som namnet antyder även en stor 
koloni av sälar och en av den gröna skolans 
uppgifter är att reglera jakten på dessa sälar 
för att säkerställa en jämn tillgång på kött 
och lampolja.

 �Akademin
Ordens högkvarter utgörs av deras akademi 
som är belägen vid foten av bergen mitt på 
Korsö. Vid akademin finns det undervis-
ningssalar, laboratorier, samlingar av olika 
slag, ordens stora bibliotek samt bostäder 
för akademins nästan åttahundra medlem-
mar som studerar eller arbetar där. En bit 
från själva akademin har det växt upp en by 
som framför allt finns där för att tillhanda-
hålla olika tjänster och varor som det inte 
finns tillgång till innanför murarna.

 �Menageriet
Innanför akademins murar finns ett mena-
geri med djur från hela den kända värden. 
Men här finns också mer udda varelser som 
en orm med ett huvud i varje ände och en 
grupp surmulna vättar som trots skötarnas 
ansträngningar vägrar bete sig naturligt. 

 �Bibliotekstornet
Den mest kända byggnaden vid akademin 
är utan tvekan det väldiga bibliotekstornet 
som rymmer silverordens stora bibliotek. 
Tornet är känt både på grund av dess inne-
håll men även på grund av det i sig är en 
spektakulär byggnad. 

Själva biblioteket vilar på fyra pelare som 
mer påminner om fyra stentorn placerade 
i en kvadrat. Dessa torn förbinds med väl-
diga valv som bär upp resten av byggnaden. 
Det uppfördes redan under kejsartiden och 
krävde dvärgisk ingenjörskonst och magi.  

Två av tornen utgör ingångar till biblio-
teket och inuti dem finns hissanordningar 
som kan transportera besökare upp och ner 
från biblioteket. De båda andra tornen inne-
håller bibliotekets mest värdefulla böcker 
och kan endast nås från biblioteket med 
hjälp av liknande hissanordningar.

Besökare kan få tillgång till merparten av 
bibliotekets böcker och skriftrullar mot en 
mindre donation till orden men kommer att 
vara ständigt övervakade av någon av ordens 
bibliotekarier under besöket i biblioteket. 
Men det finns böcker och kunskap som or-
den väljer att inte dela med främlingar och 
för att komma åt dem behöver man både 
kontakter och rejält med pengar, eller nå-
gonting som orden vill ha. 
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 � Skuggarkivet
I ett hemligt rum i bibliotekstornet finns 
det skuggarkivet som innehåller känslig in-
formation om länder och mäktiga personer 
runt om i Västravien, vilket kan användas 
i utpressningssyfte om någonting hotade 
orden. Det har också har skett då och då 
under ordens historia. Det är bara ordens-
rådet och överbiblotekarien som har tillgång 
till arkivet och det är strängt förbjudet även 
för dem att använda sig av informationen till 
någonting annat än att skydda orden mot 
yttre fiender. Arkivet är inget det talas högt 
om och orden har aldrig officiellt bekräftat 
dess existens men de har samtidigt aldrig 
förnekat den.

Äventyrsförslag
Det finns många anledningar för äventyrare 
att besöka Silverorden. De har gott om in-
formation som kan användas för att loka-
lisera försvunna städer, ta reda på vad som 
krävs för att besegra ett mäktigt monter el-
ler i jakten på information om föremål man 
hittat.

De är dessutom alltid intresserade av att 
köpa föremål och i synnerhet böcker från 
svunna tider och exotiska platser. Men Sil-
verorden eller dess medlemmar kan även 
fungera som uppdragsgivare eller så kan de-
ras uppdrag ta dem till Korsö.

 �Vikarierande Väktare
Silverorden skickar ofta ut expeditioner för 
att undersöka allt möjligt i världen. Det kan 
vara gamla ruiner, ett konstigt fenomen, 
exotiska miljöer eller främmande folkslag. 
I första hand använder de sina väktare för 
att säkerställa expeditionens säkerhet, men 
antalet väktare är begränsat och ibland kan 
det behövas individer med speciella färdig-
heter som gör rollpersonerna mer lämpliga. 
Det händer också att enskilda ordensmed-
lemmar gör expeditioner som inte sanktio-
nerats av orden och i dessa fall får de ordna 
sina vakter själva.

 �Glömska 
Den inre cirkeln har i samförstånd med 
Fara, kommit fram till att hon måste glöm-
ma vad hon känner till om Silverboken och 
den inre cirkeln innan hon råkar avslöja 
det för någon mer. De är därför på jakt ef-
ter en magiker som behärskar besvärjelsen 
Söva minne och som de kan lita på. Roll-
personerna skulle kunna bli indragna som 
besvärjelsens vävare, eller som eskort av 
någon i cirkeln till någon som kan den eller 
som lärare. Den inre cirkeln kommer dock 
bara att vända sig till dem om de arbetat för 
orden tidigare eller om de har någon annan 
anledning att lita på rollpersonerna. Om det 

till slut blir en rollperson som väver besvär-
jelsen kommer de bara att nämna den inre 
cirkeln som det som ska glömmas. De kom-
mer inte att nämna Silverboken.

 �Den försvunna 
expeditionen

En av ordens expeditioner har försvunnit 
och de anlitar därför rollpersonerna, kanske 
i sällskap med ordensmedlemmar eller väk-
tare för att ta reda på vad som har hänt.

Expeditionen försvann i den avlägsna 
Fungaliskogen där svamparna växer sig mer 
än manshöga och det sägs att det till och 
med finns svampar som fått liv. 

 �Det föll från himlen
Dvärgen Cosgair (som finns avbildad i rutan 
om ordensdräkten) är rektor för den blåa 
skolan, helt besatt av att kartlägga stjärnhi-
meln och ägnar hela nätterna åt att studera 
den genom sitt teleskop. Han har därför 
gjort observatoriet högst upp i bergen till 
sitt hem och lämnar det sälla. En morgon 
precis i gryningen ser han hur någonting 
stort faller från himlen och landar bland 
bergen norr om Vredeviken. 

Det här måste naturligtvis undersökas 
och bråttom är det så ingen annan hinner 
före, typiskt att inga väktare finns tillgäng-
liga. Men de där äventyrarna som tydligen 
befinner sig på akademin just nu kanske kan 
hjälpa till.

 � Storviltsjägare
Den gröna skolan är alltid intresserade av 
att lära sig mer om alla de varelser som be-
folkar världen och kan betala rejäla summor 
för infångandet av olika bestar som etter-
koppar, skräckvargar, snöbestar eller ännu 
mer exotiska varelser.  

Alven Tamika är rektor för den gröna 
skolan och har fått rapporter om en varelser 
som kallas för skymningstassare och som 
har sökt sig allt närmre befolkade trakter. 
De har tagit en del boskap men ännu inte 
gett sig på någon människa. Skymningstas-
sarna har aldrig studerats ordentligt och 
Tamika vill gärna få möjlighet att göra det. 
Helst levande men en död skymningstassare 
hade också varit av intresse.

 � Prinsessans entourage
Akila planerar förvisso att lämna väktarna 
och Silverorden men hon har inga planer på 
att dra sig tillbaka. I stället har hon bestämt 
sig för att det är dags för henne att återta 
den tron som stals från henne av fursten 
Haruni som i hennes ungdom sålde henne 
till en professor från orden.

Det har egentligen alltid varit hennes 
plan, men först var hon tvungen att bygga 

upp resurser och sedan har liksom aldrig 
det rätta tillfället infunnit sig, men nu är det 
dags.

Under åren som väktarnas befäl har hon 
skaffat sig de kontakter och resurser som 
krävs för att börja agera mot fursten och 
rollpersonerna kanske har en roll i hennes 
plan.

Akila är den rättmätiga arvtagaren till 
vulkanön Bukana, ett av de många rikena 
i de tusen öarnas hav. Bukana styrs nu av 
Haruni som genom sin hänsynslöshet har 
skapat sig många fiender. 

Det första steget är att organisera mot-
ståndet mot Haruni men av de tre ledarna 
för motståndet är en dömd till straffarbete 
i en kristallgruva, en sitter i husarrest och 
den tredje har gått under jorden. De måste 
befrias och hittas innan man ens kan börja 
agera mot Haruni. Sedan gäller det att ska-
pa så mycket oreda att försvaret av palatset 
försvagas tillräckligt mycket för att man ska 
kunna ta sig in och återta tronen.


