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Slottet Wildenstein reser sig på en hög klippa invid en krök 
i den skummande Platzebäcken. Från dess tinnar kan man 

se kyrktornet i Fehl am Platze, och vice versa. Den lilla lands-
vägen som ringlar ut från kyrkbyn leder till staden bortom 
horisonten. Yttetrligare två stigar skär genom Sjumilaskogen. 
Några timmars promenad bort ligger byarna Bockmühle och 
Windmühle.

Så ser ditt hem och hela din värld ut. Nästan ingen av dina 
grannar har någonsin färdats utanför synranden, sedd uppe 
från slottets utkikstorn.

Riket vid världen ände
Baroniet Platze ligger insprängt i ett större grevskap, men 

lyder varken under grevar, biskopar eller ens kejsaren. 
Förläningen är i praktiken helt självstyrande. Den gavs bort 
till familjen von Platze för många generationer sedan, men 

genom arvsskiften, krig och intriger har den kommit att bli 
helt själstyrande. Förmodligen för att den är så obetydlig. Det 
sägs att slottet byggdes för att försvara ett närbeläget kloster 
under de mörka århundradena. Ingen kallalese har emeller-
tid kommit därifrån så länge någon kan minnas. Invånarna i 
Platzedalen utgår ifrån att de har blivit bortglömda.

Baron Ferdinand, den nuvarande härskaren, lever stillsamt 
och tillbakadraget i sitt slott. Han är ogift och tycks ointresse-
rad av att skaffa sig en gemål, trots att han saknar arvingar. 
Furstens affärer sköts helt av slottets Kansler och undersåtar-
na ute i byarna träffar nästan aldrig någon annan än slottsfog-
den. Honom ser de desto mer av.

Fogden ser till att bönderna utför sina dagsverken, betalar 
skatt och fyller sin husbondes lador. Prästen i kyrkbyn hjälper 
honom att hålla allmogen foglig, och om det inte skulle hjälpa 
finns en handfull fogdeknektar att tillgå.

Kapitel XI: Ditt Hem

Ferdinand har inga an-
dra ambitioner än att 

äta gott, dricka mycket 
och sova länge. Han visar 
sig sällan utanför slottet. 
Stundtals har han varit bor-
ta så långa perioder att  det 
börjat cirkulera rykten om 
hans död. Platzeborna vet 
mycket lite om sin furste. 

Adolfus är en skru-
pelfri politiker och 

en hänsynslös intrigmak-
are. Han styr riket utan att 
sky några medel.  Kans- 
lern brukar beskrivas som 
grym, snål och iskall. Det 
är dessutom det vänli-
gaste någon har haft att 
säga om honom. 

Baron Ferdinand von Platze - Furste Adolfus Fleckenheim - Kansler
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Fehl am Platze
Nästan alla människor som bor i de tre små byarna nedanför 

slottet föds, lever och dör inom baroniets gränser. Någon 
gång om året vågar de sig kanske ända bort till staden. Men 
få färdas längre bort än så.

Det är därför möjligt att beskriva hela deras värld på några 
få sidor. Läs dem, och minns att det också är din värld. Vi 
börjar med byn Fehl am Platze.

1 TreenigheTskyrkan byggdes för flera hundra år sedan och 
sägs en gång ha besökts av Kejsar Fredrik Barbarossa. Han 
ristade till och med sitt namn i vapenhuset. Alla som någon-
sin levat i Platze ligger begravda på kyrkbacken (b), eller i 
kyrkogårdsmuren utanför. Det sistnämnda gäller de olyckliga 
satar som slutat sina dagar i galgeken (a). Att jorda någon helt 
utanför kyrkogården vore otänkbart. Kyrkan är enkel med 
vitkalkade valv, men pryds av målningar som är både skräm-

mande och vackra. Den största föreställer döden framför ett 
schackbräde. Fader Ikabod vet berätta att den gjordes av en 
pärlstickare vid namn Albertus, när den stora pesten härjade i 
landet för några hundra år sedan.

Platzeborna samlas i sin kyrka varje söndag, och då kom-
mer även invånarna från Bockmühle och Windmühle på 
besök. Samlingen i kyrkan är den största händelsen på hela 
veckan, året om.

2 FörgiFTade ÄppleT är byns värdshus, och den naturliga 
mötesplatsen. Långväga gäster är sällsynta i Platze, men 
byborna träffas gärna för umgänge och skvaller. Gästgiver-
skan Ilse Isengaard förörjer sig också som kalaskokerska och 
bryggare. Affärsverksamheten motsvarar ett burskapsbrev på 
½ mark. Det har utfärdats av baronen.

3 Brunnen är också något av en samlingsplats. Förutom 
några kallkällor i skogen är brunnen den enda i hela Fehl am 
Platze som innehåller rent vatten. Bäckens vatten grumlas av 
kvarnhjulen, och duger bara åt djur. I gryning och skymning 
samlas bykvinnorna vid brunnen, innan de drar ut på åkrarna 
eller till sina hantverkssysslor. 

Där finns också straffstocken (c), som fogden låser fast 
brottslingar i. De får då sitta på torget i väntan på räfst och 
rättning i några dagar.

4 porThuseT är den officiella vägen in i byn. Där har fogden 
och hans knektar en liten vaktstuga, och i tornhuset kan de 
låsa in all spannmål, som de krävt in av byborna. Porthuset 
bemannas sporadiskt. När vare sig fogden eller hans knektar 
är på plats brukar en brandvakt utses att patrullera byn.

5 kvarnen har sett sina bättre dagar och sommartid kan det 
gnisslande kvarnhjulet höras över hela nejden. Grannbyarna 
har egna kvarnar med modernare, vinddriven mekanism. Fehl 
am Platzes kvarn har ett burskap värt ½ mark.

6 svinFållorna är byns stora betesskogar. Bygemenskapen 
äger en större boskapshjord, vars avkastning delas mellan by-
borna och fursten. Som framgår av namnet på betesmarken 
rör det sig om svin. Djuren sköts av en herde, som lever på 
byns bekostnad. Anställningen motsvarar ett bomärke värt ¼ 
mark.

7 prÄsTgården är byns största boningshus. Där bor prästen 
och hans ständige uppassare – klockaren. Bostadens matsal 
används ibland som domstol när tinget sammanträder. Fader

Werner spänner bara 
ögonen i bönderna 

för att få dem att lyda. 
Han är ingen grym man. 
Fogden är känd som rät-
tvis och omutlig. Han är 
alltid tystlåten. Byborna 
vet ändå att han hatar sin 
herres kansler, utan att 
det behöver sägas öppet.

sTy: 15  slagkraFT: 3 T6
sTo: 14  TåligheT: 15 
Bli: 12   smÄrTTröskel: 6
smi: 11  snaBBheT: 12 
kar: 11 FörFlyTTning: 3 sTeg

sjÄlsegenskaper: Barmhärtighet 13, Tålamod 15

Talanger & gåvor: Befäl, Fogde, Fruktad.

FÄrdigheTer: Befallning 13, Envig 16, Folkvett 15, 
Fältslag 13, Jordbruk 15

lösöre: Bastardsvärd, Dolk, Hjälmkrossare, Krigar-
sköld, Stridshäst, Ringbrynjesärk, Stålharnesk, Stål-
hjälm.

Werner Vogt - Fogde

Ikabod delar sin husbond-
es kärlek till god mat, 

vilket syns på magen. Han 
är också lättskrämd, oro-
lig och böjd att tro på allt 
skvaller som når byn. Sär-
skilt om det handlar om då-
liga nyheter. Platzeborna är 
nöjda över att ha välsignats 
med en så folklig präst.

Gubben Grim är Platze 
bornas huvudsakliga 

källa till nyheter. På sina 
tiggarfärder har han hört 
många sagor berättas, 
från världens alla hörn. 
Han återger dem alltid 
som dagens stora sanning 
och blir vresig om han  
ifrågasätts.

Fader Ikabod - Präst Grim Gamle - Trashank
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Ikabod har dessutom byggt upp ett ansenligt bibliotek i sitt 
hem, och uppträder ibland själv som skolmästare. Mot betal-
ning, förstås. Prästen är en lämplig läromästare om din roll-
person behöver lära sig läsa och skriva.

Fader Ikabod säljer också egenhändigt författade avlats-
brev, för att dryga ut sin världsliga lön. Till skillnad från vad 
många föreställer sig är prästen inte särskilt rik. Tjänstebostäl-
let finansieras helt genom det tionde, som furstens driver in 
för kyrkans räkning. När skatterna passerat kanslerns vågskål 
återstår ½ mark till prästhushållets levebröd. Bortsett från att 
han slipper arbeta lever Ikabod inte mycket bättre än en van-
lig bonde.

8 herdens sTuga står halvt förfallen och lutar sig mot gaveln  
på närmsta bondgård. Här bor svinaherden Augustin Liebling 
i takdropp och drag. Han fungerar som svinaherde, djur-
skötare i det stora stallet och byns slaktare. Trots slitet ger det 
honom bara ¼ mark. Ach du lieber Augustin!

9 hanTverkarnas kvarTer innehåller både bostäder och 
hantverksbodar. Här bor Fehl am Platzes lilla hantverks-
kollektiv med sina familjer och lärlingar. Baronen har genom 
åren delat ut tre små burskapsbrev:

 Fassbinders tunnbinderi och snickeri har ett burskaps-
brev på ½ mark. I utbyte mot handelsprivilegierna lever-
erar Hans Fassbinder exra stora vinfat till slottets källare.
 Isengaards bryggeri har ett burskapsbrev på ½ mark. I 
utbyte brygger Ilse så mycket must och öl som slottsherren 
kan dricka. 
 Windmühles kvarn har ett burskapsbrev på ½ mark. I 
utbyte mot allt det mjöl som slottsherrens bagare nehöver 
till festliga bakverk. 

Lantadelns furstar uppskattar vanligtvis inte konkurrens från 
ett mäktigt hantverkarskrå på sina ägor. Därför är antalet 
privilegiebrev begränsade och den som vill göra andra inköp 
än matvaror måste bege sig till staden. Baronen tillåter bara 
en årlig marknad i Fehl am Platze – skördefesten.

10 Bauers gård är det största hemmanet i byn. Hälften av 
tegarna på alla åkrar tillhör gården. Här bor byns ålderman 
Udo med sin maka. Paret är barnlöst och jorden brukas av 
deras drängar och pigor. Bomärket de sitter på värderas till 
en hel mark. Det är Fehl am Platzes enda arvshemman och 
ingen vet varför familjen Bauer fått sina privilegier. Som ål-
derman sammankallar Udo byalaget, när hela byn behöver 

fatta beslut. Enklare tvistemål kan också avgöras vid tinget, 
genom enkel omröstning. Familjen Bauer kontrollerar emel-
lertid fler röster än någon annan familj. Röstetalet baseras av 
tradition på gårdens storlek och varje jordägande familj har 
en röst för ¼ markland. 

Notera att tinget aldrig avgör brottmål, och heller inte kan 
döma om tvisten rör ett burskapsbrev eller en ståndsperson. 
Då ligger domsrätten hos fursten.

11 sTallarna står mitt i byn. Byalaget håller sig gemensamt 
med ett par oxar, en dragare, kärra och en plog. De får brukas 
av alla med en röst vid tinget.

12 ladan används av alla jordbrukande familjer i byn. Eft-
ersom åkrarna är gemensamma hamnar skördarna på sam-
ma ställe innan de fördelas mellan de olika visthusbodarna. 
Ladan är byns centrala spannmålsmagasin. 

13-18 Bondgårdarna i byn består av hemman i storlekar om 
¼ till ¾ markland.  De befolkas av enkla bönder, drängar och 
pigor. Din första rollperson kan mycket väl komma från en 
av dessa gårdar.

19 ruinen har stått obebodd sedan hela huset brann ner för 
över en mansålder sedan. Det sägs att det spökar på platsen 
och bara byskvallret vet varför huset brändes ner. Gamle 
Grim var barn när den stora branden rasade. Han berättar:

En gång, på den gamle slottsherrens tid, flyttade en lärd 
man från någon av de stora städerna in i huset. Han kal-
lades för doktor och var mycket hemlighetsfull. Det sades 
att han var alkemist och kunde 
förvandla gråsten till guld.

Om nätterna kunde ett ensligt 
ljussken skymtas genom fön-
stret i doktorns vindskammare.

En mörk natt ekade ett fasans-
fullt skrik genom byn, och efter 
det sågs den gamle alkemisten 
aldrig till. När byborna besök-
te huset i gryningen hittade de 
bara en askhög nedanför dok-
torns skrivpulpet. På borsski-
van låg ett utspillt bläckhorn 
och ett brev. 

Man sade att den onde tagit doktorn. Huset brändes ner 
för säkerhets skull. I dag står bara skorstensstocken kvar.

Som ung var Hans 
Fassbinder lekbroder 

i klostret utanför staden. 
Där lärde han sig sitt 
hantverk, men avlade al-
drig klosterlöftet. Istället 
återvände han till Fehl am 
Platze, och belönades med 
ett burskapsbrev. Han är en 
av få som kan läsa i byn.

Ilse var en gång byns 
mest eftertraktade ung-

mö. Hon är fortfarande 
ogift, men åren börjar ta 
ut sin rätt. Hennes dörr 
står öppen för de mest 
luggslitna vandringsmän-
nen. Byskvallret viskar att 
hon även ger Sjumilasko-
gens rövare en fristad.

Hans Fassbinder - Tunnbindare Ilse Isengaard - Gästgivare

Abra Kadabra!
Vem hade kunnat tro att det var så lätt att väva en besvärjelse? Nu vet jag, men 
sanden i mitt timglas har redan runnit ut, och ända sedan jag undertecknade kontrak-
tet med Den onde har jag fruktat den här stunden.
Jag väntar bara på att få höra det skrapande ljudet av Hans bockfot i trappan, 
knackningen på min vindskammardörr och dunsen när Han ställer sin eldgaffel i 
spiselvrån.
Sedan är allt över.
Ni kommer inte ens att hinna straffa mig. Och vare sig Era böner eller Er Gud kan 
rädda min själ, då inget finns kvar att frälsa.
Låt mig istället, till androm och varnagel, begagna denna stund till att förtälja hur jag 
själv hamnade i de förtappades skara. Det visade sig vara lätt som en barnlek, att 
förlora sin odödliga själ. Mitt eget öde beseglades när jag läste in en vanlig barn-
ramsa, i en enkel triangel:

abrakadabra
brakadabr
rakadab
akada
kad
a

Läs versen längs trekantens sidor, med spetsen pekande ner mot underjorden. Då 
ser ni, hur lätt det är att åkalla mörkrets makter. Knappt hade jag uttalat mitt Abra 
Kadabra, förrän glöden i min spis falnade till sot och aska. Men rösten som sedan 
ekade genom skorstenen dånade som helvetets sju ugnar:

Upprepa nu de orden
Och fördömd Du vara skall

Ej någonsin välkommen vorden
I den helige faderns hall

Hur innerligt önskar jag inte, att jag lagt band på min tunga. Men nyfikenheten 
drev mig att upprepa mitt Abra Kadabra, och där stod Han: Mörkrets furste eller 
Hin-Håle, om Ni så vill. Han kallade sig Mefistofeles, och alla helvetets eldar flam-
made i Hans ögon. Sju år erbjöd Han mig, under vilka all världens klokskap skulle 
vara min. Nu önskar jag att någon annan hunnit före och erbjudit mig visdom istäl-
let. Då hade jag kunnat tacka nej. För under de sju åren har jag lärt mig en endaste 
sak: Att svartkonsten är ett enkelt hantverk, som kommer till ett högt pris.
I utbyte mot de enklaste trollformler, köpte Han min odödliga själ. Nu, när jag skri-
vit ner dem alla, gömmer jag manuskriptet här i min kammare. Det finns inmurat i 
spisen där i hörnet. Men jag varnar Er - alla Ni som kommer efter mig. Innan Ni 
lossar murstenarna bör Ni tänka Er för. Själv gjorde jag ett dåraktigt val, då jag 
befann mig i samma sits som Ni. Sanden har runnit ut. Nu skall jag betala priset. 
Jag hör redan Hans steg i trappan.

          Dr. JOHANN FAUST
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Halvhäxan Isa kan bota 
krämpor och blanda 

välgörande örter. Hon 
fungerar också som Fehl 
am Platzes jordemor. De 
flesta betraktar henne som 
en grinig gammal gumma. 
Hon skvallrar därtill gärna 
om allt och alla, med en 
förkälek för elaka rykten.

Storbonden Udo bru-
kar inte längre sina 

jordar. Arbetet sköts av 
drängar och pigor. Udo 
själv är en gniden snåljåp, 
som vakar svartsjukt över 
alla sina ägodelar. Han är 
misstänksam och efter-
hängsen. Därtill fjäskar 
han alltid för fogden. 

Isa Bauer - Husmor Udo Bauer - Bonde

20 FaTTigsTugan står inte öppen för lösdrivare, men den som 
tjänat dräng eller piga i byn ett helt liv kan få avsluta sina 
dagar här. Den kallas ibland också för Ättestupan. Fehl am 
Platzes bönder donerar en liten summa varje år, som räcker 
till tak över huvudet för de sämst lottade på ålderns höst.

Fattiglapparna utser en egen ålderman, som förvaltar de 
fattiga slantarna. I utbyte mot enkelt vardagsslit får de arv-
lösa avsluta sina dagar i en gemensam storstuga, istället för 
att svälta på landsvägen. Men någon lyxtillvaro erbjuds inte. 
Endast på julnatten serveras det färskt kött  och skummande 
mjöd. Gamle Grim är den äldsta invånaren i fattigstugan.

Sjumilaskogen
Runt byn ligger en stor skog, och längs dess stigar hittar 

din första rollperson lika bra som i sin egen ficka. Där 
går vägar och upptrampade stråk du känner dig väl förtrogen 
med. De beskrivs här, tillsammans med några platser i om-
givningarna.

a sloTTssTigen ringlar sig bort från bäcken upp mot slottet. 
Det tar några timmar att gå hela vägen längs den upptrampade 
körvägen. Halvvägs mellan slottet och byn ligger Ljungfrukäl-
lan. Där porlar friskt vatten upp ur berget och ner i bäckfåran. 
Källan kallas så för att den oftast besöks av byns ungmöer. En-
ligt folksägnen kan den som druckit ur källan på midsommar- 
natten delta riskfritt i alla älskogslekar, utan att råka sätta 
några barn till världen.

B landsvÄgen leder till staden en dagsmarsch väster om byn, 
och trots att de flesta bybor inte varit där mer än någon enstaka 
gång känner de flesta sig trygga på vägen dit. Staden beskrivs 
i nästa kapitel. Vägen korsar Platzebäcken en gång, via en 
gammal stenbro, innan den leder fram till stadens utkanter. 
Under brovalvet skummar en strid fors, och folk-sagorna vet 
berätta att det bor ett troll där. Nu visar sig ju trollen aldrig i 
dagsljus, men byborna skyndar sig helst över den gamla bron 
utan att titta ner i strömvirvlarna. Den som måste korsa bäck-
en efter mörkrets inbrott gör bäst i att smyga. Det sägs att till 
och med fogden brukar klä sin hästs hovar i mjukt tyg, för att 
inte väcka myten till liv.

C BoCkmühle ligger uppströms, två fjärdingsvägar ut i Sju-
milaskogen. Här blir bäcken grundare. Stigen korsar ström-
men via flera små vadställen och hoppstenar. Bockmühle 
ligger precis intill den djupa tjärnen, där bäcken börjar. Byn 
är ganska lik Fehl am Platze, och trängs runt en liten puckel-
formad väderkvarn på en höjd.

d Windmühle ligger nedströms, tre fjärdingsvägar från 
Fehl am Platze. Här blir bäcken bredare, innan den kröker 
av ut i Sjumilaskogen i riktning mot landsvägen. Windmüh-
le är ytterligare ett sömnigt samhälle, som ligger nedanför 
en väderkvarn i byns mitt. Halvvägs dit finns traktens bästa 
fiskeställe.

Byborna kallar platsen för Bakvattnet. Där har bäcken 
grävt ut en fåra som blivit både bred och djup med tiden. 
Strömmen drar runt bottenslammet i en cirkel, och nere i det 
grumliga vattnet finns de största fiskarna. Helt i enlighet med 
ordspråket.

Världen bortom skogen
Sjumilaskogen omger slottet och byarna på alla sidor. 

Som namnet antyder är det ungefär sju kejserliga mil till 
närmsta skogsbryn, vilket innebär att det krävs drygt en dags-
marsch för att nå baroniets gräns. Nästan alla platser som din 
första rollperson känner till ligger inom några timmars pro-
menad från hemmet. För att söka äventyr längre bort måste 
du bege dig ut på vägarna och det kräver ett slag i Vildmarks-
vana varje tidegärd (var fjärde timme).

perFekT: Resan går lätt. Du blir inte ens trött.

lyCkaT: Du får en trötthetspoäng för varje timme du fär-
das. Fyra på en tidegärd.

misslyCkaT: Du får 1T3 trötthetspoäng för varje timme 
du färdas.

Fummel: Du får 1T3 trötthetspoäng för varje timme du 
färdas och går dessutom vilse på vägen. Spelledaren avgör 
var du hamnar.

Kumulativa modifikationer:
+5 När du reser i din hemtrakt
+5  Om du färdats samma väg förut
-5  Om du lämnar vägen för småstigar
-5 Om du lämnar stigen
-5 Mycket svår terräng
-5 Mörker, regn, snö eller dimma
-5 Gick vilse vid förra slaget

ExEmpEl: Om du följer landsvägen hemifrån till staden 
modifieras ditt slag med +10. Gör du resan i mörker blir 
modifikationen bara +5. I mörker, regn och dimma -5.
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Man säger att mjölner-
skan har fler strängar 

på sin lyra än hantverket. 
Redan som ung gick hon 
i lära hos byns halvhäxa, 
och lär kunna blanda en-
kla trollbrygder av växter, 
bär och rötter. Hon är byns 
största skvallerkärring med 
en förkärlek för olycka.

Ack, du stackars Au-
gustin. Svinaherd-

en har adrig fått mycket 
till uppfostran och hålls 
för en smula korkad av 
de andra byborna. En-
samheten driver honom 
ibland till barnsligheter, 
som att ropa “Varg!” fast 
ingen fara hotar.

Wanda Windmühle - Mjölnerska Augustin Liebling - Svinaherde

Tabellen ovan visar hur många fjärdingsvägar du kan färdas 
på en timme och hur många kejserliga mil du hinner under 
en tidegärd på fyra timmar. Allt beror på hur hög din förflytt-
ning är. Om du sitter till häst eller färdas i vagn kan du få 
använda riddjurets förflyttning istället för din egen. Men då 
måste du också klara ett slag i Rida eller Djurhållning utöver 
Vildmarksvanan, beroende på färdsätt.

Din Tålighet sätter en övre gräns för hur många timmar du 
orkar resa och avgör därför ockå hur långt du kan färdas på en 
dag. Kom ihåg att trötthetspoängen som förloras på resande 
fot bara kan återfås genom sömn.

Exempel: Magda oroar sig för Dirks hälsa och lånar Isaks 
häst för att hinna ifatt den försvunne kamraten. Med två i 
förflyttning och Tålighet 8 är sannolikheten för att hon ska 
hinna ikapp knekten låg. Men hästen har en förflyttning 
på fyra.

Magda slår ett slag i Vildmarksvana och misslyckas. 
Hennes Tålighet minskar till 5 redan under första tide-
gärden. Men eftersom hon har häst får hon slå ett Ri-
daslag. Det lyckas och hon tillryggalägger fyra mil under 
den första etappen.

Nästa tidegärd börjar. Magda lyckas nu med Vildmarks-
vanan, men klarar inte Ridaslaget. Hon blir inte lika trött 
men hinner bara två mil. Den tredje tidegärden börjar 
precis som den första. Nu hinner Magda ifatt Dirk (som 
ju färdats nio mil), men hon har bara två poängs Tålighet 
kvar själv. Det blir nog Dirk som får hjälpa Magda hem 
efter några timmars rast.

Genvägar & Senvägar
Naturligtvis behöver du inte komplicera en enkel resa med 

onödiga tärningsslag. Normalt sett färdas ingen mer än 
två hela tidegärder på en dag, och spelledaren kan snabbt räk-
na ut hur lång en genomsnittslig för ett sällskap genom att se 
vem som lägst förflyttning.

Sjumilaskogen rymmer tillräckligt många faror för att vara 
spännande ändå. Få Platzebor vågar sig in i dess mörker, där-
för har byborna inga andra kunskaper om skogen än de som 
Gamle Grim brukar förmedla. Här följer några axplock:

Minst ett rövarband har sin rövarkula i Sjumilaskogen. Dit 
drar de sig tillbaka med sitt tjuvgods, eftersom fogden ald-
rig vågar sända sina knektar så långt från allfarvägarna.

Ibland kan man hitta spår av kiselsten utlagda mellan 
träden. Dem ska man passa sig för. De leder till ett hus 
där en ondsint häxa har sin boning. Hon lockar oförsiktiga 
vandrare med bröd och tak över huvudet för att kunna slå 
klorna i dem. 

Bortom häxans hus finns ett slott som nästan försvunnit 
under snår och törnen. Där sover en vacker prinsessa en 
evig sömn, efter att ha förtörnat häxan och stuckit sig på 
en förtrollad slända. Eller om hon bet i ett förgiftat äpple? 
Meningarna går isär om vad som hände.

En gång begav sig sju dvärgar in bland träden för att leta 
efter älvornas guld. Deras gruvhål blev så djupa att de 
aldrig kom upp igen, men antagligen finns de kvar nere i 
underjorden än idag. Dvärgar kan bli mycket gamla.

Mitt i skogen ligger en djup tjärn omgiven av mörka träd, 
där älvorna dansar över vattenytan i månskenet. Deras 
drottning vakar över allt levande i skogen. Henne ska man 
hålla sig väl med.

Sanningshalten i Fader Grims berättelser har aldrig under-
sökts närmare. Men även om bara en bråkdel av berättelserna 
skulle via sig sanna är det tillräckligt för att hålla Platzeborna 
borta från skogen. De flesta håller sig på landsvägen, och den 
leder till staden bortom skogsbrynet.

FF Timme  4 Timmar 8 Timmar 10 Timmar 12 Timmar kom ihåg:
1 1  1 mil  2 mil  2½ mil  3 mil  1 fjärdingsväg = ¼ kejsarmil
2 2  2 mil  4 mil  5 mil  6 mil  1 kejserlig mil = 6-8 kilometer
3 3  3 mil  6 mil  7½ mil  9 mil
4 4  4 mil  8 mil  10 mil  12 mil
5 5  5 mil  10 mil  12½ mil 15 mil

Exempel: Dirk vill gå ner i vikt och marscherar så långt han orkar. Med tre lyckade slag i Vildmarksvana 
orkar han gå tolv timmar. Då återstår endast fyra poäng av hans Tålighet på 16. Dirks förflyttning (3) tar 
honom tre kejserliga mil varje timme. Han har hunnit nio mil när krafterna tryter.
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