
Region: Dammvidderna
Rike: Fria vargstammar
Härskare: Ylarnas råd
Valuta: Byteshandel

I de östra Dammvidderna, bland de magra stäpperna bortom Sassanshar, 
ligger ett öppet landskap av knastrande gräs och torrt alvar. Detta är Ka-ruh: 
De sista jaktmarkerna. Här härskar vargstammar som Auarit, Grå asätarna 
och Korpstruparna. En gång jagade de fritt på Dammvidderna men nu har 
de drivits tillbaka av torkan och Kruns hantlangare.

typiska värv: Typiskt socialt stånd 
• Krigare: Flockäldste, ersätt rustning med tam jaktörn.
• Spejare: Jägare, ersätt pilbåge eller armborst med akrogallisk hornbåge.
• Tjuv: Utstött – ersätt armborst med stavslunga.

typiska Folkslag (språk) 
• Vargfolk (akkariska, vargspråk), några få människor (akkariska).

äventyret börjar (1T6)
1. Jagade på en fiendestams revir, har nu ett pris på 

ditt huvud.
2. Bortrövad av krigiska nomader och såld som 

slav.
3. Du bröt stammens tabun genom att ge efter för 

dina djuriska instinkter, och har utvisats.
4. Du utmanade en av dina flockledare, och 

förlorade. Du lämnade flocken i skam.
5. Torka och glesa villebrådsflockar fick dig att söka 

dig mot grönare trakter.
6. Som stammens hackkyckling sökte du dig bort 

och blev rekryterad av legoförband eller piratbe-
sättning.

Minnen från Ka-Ruh (1T6)
1. Dagen då stammen fällde en stäppmammut. 

Var du en del av drevet, eller tampades du med 
besten i närkamp?

2. Månförmörkelsen då demonen Gnaal jagade. 
Flydde du i panik eller fördrev du demonen 
genom ylandets rit?

3. Dagen då en grip tog en valp ur flocken. Jagade 
du besten eller räddade du din egen päls?

4. De Svarta fårens räd. Flydde du, eller stannade 
du och slogs?

5. Den hårda vintern. Vad gjorde du för att inte 
svälta ihjäl?

6. När Gråmodern, stammarnas orakel, besökte. 
Lyssnade du på hennes spådomar eller höll du 
dig borta?

Extra startutrustning: Torkat harkött, liten näverkont, getfäll, helig hornhästkäke.
Typisk utrustning: Akrogallisk hornbåge (pilbåge, med Vådlig, 8 s), tam jaktörn (110 s).

Kvinnonamn: Aorga, Barra, Ryshra, Tasha, Udua, Xshesh.
Mansnamnn: Bessem, Grysfel, Gro, Iyik, Mock, Tramm.
Tillnamn: Blodnos, Gulpäls, Svartragg, Vasstand, Vektass, Långärr.

Bakgrundsblad: Ka–Ruh, De sista jaktmarkerna


