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För länge sedan upptäckte druiden Wiga  
från Ljot hemligheten med evigt liv. Efter 
många och långa experiment valde hon att 
prova den på sig själv. Hon hade dock gjort 
ett fatalt misstag och blandat i spindel gift 
istället för svampgift. 

Så Wiga fick visserligen evig ungdom, 
men också en underkropp och ben från en 
spindel och överkroppen från en människa. 
Folket i Ljot tyckte inte alls om att ha en 
spindelkvinna som granne, så Wiga gömde 
sig i en grotta där hon byggde ett laborato-
rium så att hon kunde fortsätta sitt arbete. 
Där har hon levt hyfsat gott och bekvämt.

Tiden har gått och Wiga har blivit mer 
myt och saga än historia. Numera är hon 
något man skrämmer barn med, den hem-
ska spindelkvinnan som tar otäcka barn och 
äter upp dem om de inte passar sig.

För en kort tid sedan några av vallpojkar-
na uppe i bergen. Ljot trodde först att det 
var någon som gått vilse, men när den tredje 
försvann och man hittade en sko så gick det 
upp för byborna att de rövats bort med våld. 
Ljotborna skyllde på Wiga och samlade 
ihop ett uppbåd. De har inte återvänt.

Det är då rollpersonerna kommer till byn…

Inledning
När rollpersonerna kommer till Ljot i kväll-
ningen är byn i sorg. Det är inte en stor by 
om cirka 180 personer och ett femtontal 
familjer. Det finns ett par specialister som 
till exempel en smed, ett tempel och ett par 
specialiserade hantverkare i byn. 

Men elva av byns vuxna har försvunnit, 
och resterande klagar högt. Eftersom roll-
personerna ser kapabla ut (äventyrare som 
de är) frågar därför byäldsten Gerasim om 
de skulle kunna hjälpa dem.

 � »Mitt namn är Gerasim, och jag 
är byäldste här i Ljot. Jag ber om 
ursäkt om vår gästfrihet lämnar lite 
att önska. Flera bybor har försvun-
nit på sista tiden, och vi skulle vilja 
ha er hjälp att hitta dem.«

Gerasim är ärlig: han berättar om omstän-
digheterna så gott han känner dem. 

 � Vad har hänt: »Några vallpojkar för-
svann. Först trodde vi att de gått vilse, 
men sen hittade vi bevis för att spindel-
monstret i bergen tagit dem. Då skickade 
vi ut ett uppbåd, och nu har de också 
försvunnit.« 

 � Vad kan vi göra: »Vi är bönder och 
hantverkare, inte krigare. Ni verkar 
vara vana äventyrare, så ni kan säkert 
hantera spindelmonstret bättre.«

 � Vad är spindelmonstret: »För länge 
sedan var det en trollkona i trakten 
förolämpade gudarna, och som straff 
förvandlades hon till ett monster, hälften 
kvinna och hälften spindel, och dömdes 
att härja i tid och evighet. Det måste vara 
hon!«

 � Hur kan ni vara säkra på det: »Vi 
hittade en av vallpojkarnas skor med 
spindelväv på den.«

 � Vad får vi i utbyte: »Vi har samlat ihop 
vad vi har i form av pälsverk och salt som 
belöning om ni kan förinta monstret och 
återbörda de våra.«

 �De saknade
De saknade är vallpojkarna Gund, Sork och 
Trumund; Gerasims make Varslav; jägarna 
Try, Kvebil, Ull och Jyn; samt bönderna 
Reke, Wort, Kale, Osk, Parna och Flede.

Sanningen
Wiga är som sagt var inte alls skyldig. Hon 
håller sig för sig själv och försöker hitta en 
bot mot sitt arachnida tillstånd. 

Det är i själva verket dödsmaskarna ut-
anför hennes håla som har angripit och 
spunnit in vallpojkar och uppbåd. De an-
grep först vallpojkarna när de kom ner i 
maskarnas håla och letade efter ett får (som 
ramlat ner). Sedan tog de vallpojken som 
letade efter sina kamrater. När sedan upp-
bådet kom tog de hela uppbådet och hängde 
upp i skafferiet.

Välkommen på middag
Wiga låter dödsmaskarna vara, för de håller 
sig på sin kant och håller uppbåd med hö-
gafflar och facklor borta. Hon vet inte om 
att de har fångat en massa människor, men 
däremot att det var en massa uppståndelse 
där borta i deras del av hålan för några da-
gar sedan.

Faktum är att Wiga är ensam, kärleks-
krank och lappsjuk. Hon  vet också om att 
folk hatar henne för att hon är till hälften 
spindel. Så fort hon känner att någon är i 
hennes håla blir hon jätteglad och dukar 
upp en festmåltid.

Det kan hända att Wiga inte kan hålla 
sina spindliga instinkter i schack, och äter 
upp rollpersoner, gärna efter en intensiv 
kärleksakt. Om hon ändå lyckas trycka ner 
sina instinkter så kan hon vara en vettig al-
lierad som kan förse rollpersonerna med 
magiska drycker då och då, mot att de skyd-
dar henne mot otäcka bybor.

Vad händer sen?
Folket i Ljot blir väldigt glada om deras by-
bor återförs, även om det inte är alla. Roll-
personerna erbjuds varor motsvarande 100 
silver per räddad person.

Folket i Ljot är inte intresserade av att 
höra sanningen om Wiga. Deras circlar 
skulle rubbas allt för mycket om Wiga inte 
var skurk. Så det bästa rollpersonerna kan 
göra är att hålla tyst om det. Om de ändå 
försöker övertyga Ljotborna så kommer be-
löningen minskas till motsvarande 50 silver 
per räddad person.
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Spindelsvärmar
Egenskaper: Svärm
Gard: –; Hälsa: 20

Bett 75%, 5T6, Giftig
Försvar: –

Spindelkvinnan Wiga
Egenskaper: Stor, Skrämmande, 

Bossmotanfall, Klättrande
Gard: 40; Hälsa 45

Anfall:
Giftgadd, 40%, Spindelgift

Spjut: 75%, 4T6
Förförelse: 65%, Hypnotisk

Försvar: Sköld 45%
Grund 45%, Vältalighet 95%

Dödsmask
Egenskaper: Mörkersinne, 

Jättestor
Gard 10; Hälsa 80

Anfall:
Tackling: 35%, 7T6, Fällande

Bett 75%, 5T6, Syra
Försvar: 35%

1T6
1-2: Vatten

3: Mörkersyn
4: Luktar gott för spindlar
5: Kärleksdryck styrka 45
6: Spindelgift styrka 55, 

skada 6T6

Middagsbord. 

Rollpersonerna är 

inbjudna.


