
Region: Aidne
Stad: Pendon
Härskare: Hamnfodge Marian Rödsparre
Valuta: Penning (¼ s), shekel, daler (2 s), guldmark (20 s)

Baals brygga är en av Pendons ruffigaste stadsdelar, med trånga gränder 
och kajer där sjöfarare, lösdrivare och skojare från Kopparhavets alla hörn 
trängs. Fattigdom och smuts är överallt, och stuvare arbetar hårt i sitt anle-
tes svett. Stadsdelens ruffiga tavernor är guldgruvor för den som är ute efter 
skumraskaffärer och information

typiska värv: Typiskt socialt stånd 
• Tjuv: Lösdrivare, ersätt 4 knivar med dirk.
• Köpman: Borgare, ersätt draghäst med flodpråm.
• Sjöfarare: Daglönare, ersätt rep och änterhake med båtshake.

typiska Folkslag (språk) 
• Människor (aidnisk dialekt av jori, moreliska) ankor (erebosisk dialekt av jori, dalci).

äventyret börjar (1T6)
1. Mönstrade på första bästa fartyg på väg bort från 

fattigdomen.
2. Begick ett grovt brott, och flydde lagen.
3. Anslöt dig till ett soltåg mot ödlefolken i Sanritra.
4. Stal från Svartbruket och lämnade staden för att 

dölja dina spår.
5. Slog dig i slang med äventyrare på någon av 

kvarterets tavernor, och drogs med på ett äventyr.
6. Rekryterades av ordningsmakten och går nu dess 

ärenden.

Minnen från Baals brygga (1T6)
1. Vad gjorde du vid den stora branden efter 

explosionen vid Junias hus. Försökte du släcka, 
eller stjäla?

2. Var var du när den kungliga pråmen passerade 
Baals brygga? Hurrade du från kajen, eller 
kastade du träck?

3. Deltog du i kravallerna när hela kvarteret reste 
sig, eller gömde du dig från våldsverkarna?

4. Vad gjorde du när handelsfartyget Silverpilen 
sjönk i hamnen. Bärgade du besättning eller 
last?

5. Vad gjorde du när smugglarkungen Parox 
avrättades? Hejade du på från folkmassan eller 
vände du bort blicken?

6. När pesten kom till Pendon – flydde du staden 
eller överlevde du på plats?

Extra startutrustning: Tre meter rep, skeppsyxa, skeppsskorpor för tre dagar.
Typisk utrustning: Dirk (långkniv med Diskret, 30 s), mantel med huva (4 s).

Zorakiska kvinnonamn: Brienne, Lind, Bylla, Delf, Aniel, Gryndel.
Zorakiska mansnamnn: Hugon, Faramon, Kyrian, Fengal, Rupin, Fulk.
Efternamn: Pyrrot, Svartskank, Tesp, Bastarden, Tenard, Rötnos.

Bakgrundsblad: Baals brygga


