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Drakdrottningen av Hel regerar över
en liten ö i havet. Ön besöks ofta av
sjöfarare och handelsresanden. Det är
en rik ö med mycket naturtillgångar.
Borgen Hel ligger vid öns nordliga
spets, och där har drottningen sitt säte.
Hon är en god och vis drottning, men
förefaller ofta allvarlig eller till och
med sorgsen.

Borgen Hel har höga murar, med sirade tinnar och höga torn. På murkrönet
patrullerar hela tiden några vaktpar.
1. Porthuset. Detta hus vaktas ständigt
av fyra vakter. Porthuset är försett med
både fällgaller och en bastant ekport.
2. Borggården. Borggården är kullerstensbelagd. Där tränar ofta soldater,
barn leker och en del uppträdanden
och lite handel sker också där.

Ön där Da-Lein III regerar är ett
populärt resmål för sjöfarare. I dess
hamnar bedrivs en flitig handel med
de mest exotiska varor, och där finns
ett myller av arter och varelser från
världen runt.

3. De heliga ekarna. Ekar i en allé
på vardera sida om huvudgatan mot
kärnborgen. Ekarna i allén är levande,
men kan inte röra sig då de slagit rot
för länge sedan. Oftast sover de. En
tupplur för dem kan vara flera år, och
de är oftast inte vakna mer än några
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månader i streck innan de somnar om
igen. När de sover ger de ibland ifrån
sig ljudliga suckar som låter likt en
morgonbris, och sällsynta gånger snarkar de också. Det senare låter som ett
dovt knarrande. De heliga ekarna hyser
stor visdom och kan ibland sanndrömma om framtiden.

vacker, men mycket giftig växt som
hittas i skogen nedanför slottet. Det
räcker med att blott röra vid dess blad
för att ådra sig en svår förgiftning. Det
är förenat med livsfara att plocka den,
men drottningens elitgardé använder
giftet från örten på sina pilspetsar för
att oskadliggöra fienden. Om man
utvinner växtsaften från drottningörten och tillreder den i en brygd, kan
brygden användas för att sakta ned sitt
åldrande. En bieffekt av detta kan dock
vara att man gradvis förlorar förståndet.

4. Smedjan. Smeden Lyte Kohto är
känd för sina märkliga smidesföremål.
Föremålen som Lyte tillverkar blir
nämligen besjälade.
5. Boningshus, stall, värdshus m.m.
Här bor borgtjänarna, riddare, resenärer och annat folk.

Da-Lein III

6. Kärnborgen. I kärnborgen bor
drottningen med sina närmsta tjänare
och rådgivare. Där finns bland annat
festsalar, kök, bibliotek, förråd, fängelsehålor och kammare.

Drottningen Da-Lein den tredje,
Drakdrottningen, är en glad och
allvarsam regent, som behandlar sina
vänner högst generöst. Fienderna får
dock känna på både henne vrede och
handlingskraft.

7. Utomhusteatern. Drottning Da-lein
III blev så imponerad vid sitt statsbesök i ett sydligare rike på fastlandet, att
hon beslöt sig för att bygga upp en utomhusteater där hovförfattarens pjäser
kan spelas upp av hovets skådespelare.

Da-Lein III är blott 17 år, och var 14
då hon satte sig på tronen. Hennes
mor avsattes då hon blev galen, och
har sedan dess suttit inlåst och fastkedjad i ett av slottets otillgängliga torn.
Detta är dock en hemlighet som ytterst
få utanför drottningens råd känner till.

Drottningört

Drottningen har en tam dvärgdrake
som husdjur. Dvärgdraken, Gnista,
fungerar också som en mycket trogen

Vapenmärket som drottningens vakter
bär föreställer drottningört, en mycket
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vaktpost. Det finns nog ingen som kan
smyga sig på dvärgdraken utan hjälp
av magi.

Jen och Jia
Jen och Jia är drottningens närmsta
livvakter. De är syskon, och deras far
var en alv medan mor var en människa. De åldras därför hälften så snabbt
som vanliga människor. Jen och Jia är
experter på svärdsfäktning och stridskonster. De har ett vida omtalat rykte
efter att ha räddat riket och drottningen ett flertal gånger.

En hemlighet som bara drottningen
vet, är att hennes hjärta är ersatt av ett
mekaniskt hjärta. Hon fick nämligen
sitt hjärta krossat som ung prinsessa, men blev erbjuden av en fé att få
livslusten åter, men att det skulle vara
till priset av att hon aldrig mer skulle
bli förälskad. Det var ett litet pris att
betala, tyckte hon och gick med på
detta. Fén tog Da-Leins riktiga hjärta
och bytte ut det mot ett mekaniskt,
vilket an tydligt kan se om man skulle
se drottningen utan kläder. Därför
sköter hon alltid sin personliga hygien
själv, och vid de tillfällena är alla tjänare förbjudna att närvara.
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Rörelse
Upptäcka
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Specialförmågor Jen
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Mod: Påverkas inte av spöken och
andars skrämsel.
Mästare: När det gäller svärdsfäktning
räknas Jens Rörelse som 8.

Specialförmågor
Drakvän: Drakar anfaller aldrig DaLein, såvida hon inte anfaller dem
först.

Specialförmågor Jia

Vrede: När Da-Leins vrede väcks
mot någon, riktar hon omedvetet en
telepatisk attack mot offret, som måste
klara ett svårt slag mot Trolldom (två
tärningar och välj den sämsta) för att
inte drabbas av svår skräck inför DaLeins uppsyn.

Mästare: När det gäller svärdsfäktning
räknas Jias Rörelse som 8.
Uppmärksam: Får slå två tärningar
och välja den bästa mot Upptäcka för
att upptäcka bakhåll.

4

Specialförmågor
Vis: Får slå två tärningar på Kunskapsslag och välja den som visar bäst.
Sanningsenlig: När Tyr försöker ljuga
eller undanhålla sanningen, måste hen
slå ett svårt slag mot Trolldom. Misslyckas det kommer Tyr att drabbas av
svåra ansiktsryckningar i 1T10 omgångar.

Sagoförslag
Drottninghjärtat: Drottningen
utpressas via brev av en okänd att
abdikera inom sju dagar. Om hon
inte gör det, kommer utpressaren att
använda drottningens äkta hjärta för
att ta hennes liv. Drottningen vet inte
vem som utpressar henne, men kan för
spelfigurerna berätta historien om det
mekaniska hjärtat och att fén tog hennes riktiga, men att hon inte vet vad
fén gjorde med det. Efterforskningar
avslöjar till slut att det är en ond trollkarl som tagit fén tillfånga, och lyckats
avslöja féns hemligheter, däribland
den om det mekaniska hjärtat. Fén har
förvarat drottningens riktiga hjärta i
en glasask i sitt hemliga bergrum, som
bara går att hitta när månen är full.
Som tur är hinner fullmånen inträffa
natten innan tidsfristen har gått ut.
Eller har trollkarlen redan hunnit lägga
beslag på hjärtat?

Tyr
Tyr är en drakling som är lite till åren.
Hen har tjänat under en mängd kungar och drottningar i borgen, och ingen
vet egentligen riktigt hur gammal Tyr
är. Tyr har länge fungerat som rådgivare för drottningen, men har dragit
sig tillbaka något under det senaste
året. Åldern har börjat ta ut sin rätt,
då Tyr ofta blir förkyld, och har fått
svårt att hålla tillbaka eldsflammorna
vid nysningar, vilket ibland leder till
mindre missöden då saker och ting
börjar brinna …
Kunskap
Trolldom
Liv
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Spöket på slottet Hel: Ett spöke
hemsöker slottet om nätterna! Men
vad vill spöket, och varför kommer det
just nu? Drottningen ger spelfigurerna
i uppdrag att lösa mysteriet. Spöket är
en osalig ande efter en orätt fängslad
tjänare, som dog i fängelset, anklagad
för stöld. Spöket vill ha upprättelse
genom att den riktiga tjuven avslöjas!

Spelfigurerna måste upp i bergen för
att leta rätt på ett orakel som kan sia.
Oraklet i sin tur ser en demonport
öppnas under ön. Spelfigurerna måste
ned i ett gammalt övergivet dvärgrike
under bergen för att hitta källan till
demonportens öppnande. Väl där, efter
farliga strapatser, hittar de en ondskefull dvärgnekromantiker som, med
hjälp av odöda dvärgar, håller på att
gräva fram en urgammal portal, som
de måste öppna genom att offra rikets
modigaste äventyrare. Kan spelfigurerna förhindra det från att ske?

Ekarnas dröm: Ekarna vaknar ur sin
sömn med fasansfulla drömmar om
framtiden. När de första löven faller
från träden kommer ön att gå under.
Men vad är det som ska hända? Ekarna
är väldigt svävande vid den frågan.
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