
Region: Andragossahavet
Rike: Fri stad
Härskare: Anarki
Valuta: Shekel, metallvärde

På en enslig klippö i södra Kopparhavet ligger ett myllrande kaparnäste – 
östaden Montarkun. Folk kommer till Montarkun från hela Athos, på jakt 
efter guld, i hopp om frihet eller på flykt undan rättvisan. De som växer upp 
bland Montarkuns labyrintgränder kan inte undgå piratklanernas inflytande.

typiska värv: Typiskt socialt stånd 
• Krigare: Laglös, ersätt yxa med felicisk huggare.
• Tjuv: Laglös, ersätt 4 dolkar med 15 meter rep och änterhake.
• Sjöfarare: Klanmedlem, ersätt vapenrock med portolan över Andragossahavet.

typiska Folkslag (språk) 
• Människor, ankor, minotaurer (moreliska, dalci, jori).

äventyret börjar (1T6)
1. Du spillde en av De plockades karaff vin, och var 

tvungen att fly för ditt liv.
2. Du gav dig ut för att smuggla till de joriska 

rebellerna i Hynsolge.
3. Du lockades ut på äventyr av piraters skrönor om 

Krilloans rikedomar.
4. Du skickade information till den Vita eskadern, 

och dömdes till exil som förrädare.
5. Du såldes som roddarslav till en av 

Edsförbundets galärer. 
6. Du smög ombord på ett piratskepp som fripas-

sagerare för att undgå en skuld du inte kunde 
betala.

Minnen från Montarkun (1T6)
1. Vita eskaderns blockad. Hur ordnade du mat 

och förnödenheter?
2. Slavupproret. Hjälpte du slavarna eller deltog du 

i repressalierna?
3. Den erebosiske sabotörens avrättning. Tittade 

du på eller höll du dig undan? 
4. Den stora hamnbranden. Flydde du staden eller 

deltog du i släckningsarbetet?
5. När Havsdraken anlöpte Montarkuns hamn. 

Gömde du dig för det förbannade skeppet, eller 
tjuvkikade du med skräckblandad nyfikenhet?

6. När De plockade hade kapat en fullastad 
handels karrack. Deltog du i firandet, eller plane-
rade du hur du kunde få en del av skatten.

Extra startutrustning: Broderat tygsjok, lämplig som mantel, bälte eller hängmatta .
Typisk utrustning: Felicisk huggare (som huggare, ersätt Ryttarvapen med Diskret, 55 s).

Moreliska kvinnonamn: Iya, Hurriya, Oba, Shu-shu, Zagia, Mira.
Moreliska mansnamnn: Adjo, Izem, Jakaba, Musir, Takaba, Luto.
Tillnamn: Härjaren, Brännaren, Blåskägg, Tjurskalle, Änkemakaren, Guldfot.

Bakgrundsblad: Montarkun


