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EN ARTIKEL TILL ENSAMMA VARGEN

VAD FINNS I
PAKETET?

I Ensamma Vargen-seriens snabba action har vår hjälte sällan tid att stanna och genomsöka sina 
fiender. När han hittar användbara saker är det oftast i ögonblick av desperation eller när han under-
söker övergivna platser där faran kan lura runt nästa hörn, men då inget omedelbart försöker sluka 
honom. Skatter är en sekundär fråga, då Ensamma Vargen är mer intresserad av att rädda nationer 
och besegra det onda än att berika sig själv.

Det kan vara gott och väl, men med lanseringen av Magnamunds Hjältar är inte alla rollpersoner 
högsinnade Kai, utan några behov eller önskningar om rikedom. Det här betyder inte att alla nya 
hjältar är motiverade av girighet, men en del kommer att dras till värdefulla saker lättare än andra. 
Ett bra spelkväll med Ensamma Vargen riktar sig till alla spelare och ger alla en bra historia. Det 
betyder att någon gång kan du som Berättare behöva stoppa in någon liten skatt i dina äventyr.

Allt som glittrar behöver inte vara guld, men om du vill ha en lycklig noodnik är det bäst om  
det är något mycket glänsande.

Denna artikel ger dig alla de verktyg 
du behöver för att det ska hända i 
kampanjen. Intressanta byten är 
alltid en rolig del av rollspelandet, 

speciellt när det är svårvunnet eller värde-
fullt på något annat sätt.  Nyckeln till att dela 
ut skatter är att komma ihåg att en ”skatt” inte 
alltid behöver vara något som gör dig bättre i 
strid eller är värd hundratals gulddaler.

Ibland kan ett värde mätas i minnen. Till 
exempel historien om Svartturs-Berke, en 
shadakinsk pirat som en gång kämpade sig 
in till en giakskatt längs Mörklandskusten. 
Med hela besättningen dödad, han själv 
närmast döende, nådde han baksidan av 
den blodstrimmiga grottan och hittade en 
handfull Kika och ett par grå tärningar av 
ben. Monetärt var det en katastrof, men efter 
att ha återhämtat sig har Berke tjänat otaliga 
gratisdrinkar och enorm berömmelse på att 
berätta historien om hur han på egen hand 
kämpade genom en giakhord för att vinna 
dessa ”äkta monstertärningar, handsnidade 
från knogarna av en gourgaz”!

Rikedom är vad du gör det till. Följande ta-
beller och poster kan inte göra dina spelares 

hjältar rika bortom deras vildaste drömmar, 
men de kan inspirera till några av deras 
vildaste äventyr.

Hur du använder tabellerna
Först bestämmer du vilken typ av behål-
lare hjältarna har stött på. Du behöver inte 
slumpa fram en siffra för detta om du redan 
vet vad du vill använda när ni spelar. Om 
de genomsöker en fallen fiendekropp är det 
troligast att gå på tabellen ”Lik”. Gör bara 
slumpmässiga val om du behöver inspiration.

När du har en viss behållare i åtanke kom-
mer du att se antalet möjliga poster som 
anges i tabellerna. Du kan skapa dessa före-
mål med hjälp av de följande tabellerna. Inget 
av dessa resultat är huggna i sten om du inte 
vill att de ska vara det. Det är inget problem 
i att strunta i ett föremål och antingen välja 
slumpvis eller att plocka något lämpligt eller 
intressant ur tabellen istället.

Använd den här artikeln för att krydda 
spelet och för att ge dina spelare några min-
nen av äventyret. Det viktigaste av allt – att 
ha roligare!



21

VAD FINNS I PAKETET?

BEHÅLLARE AV OLIKA SLAG
t10 behållare saker1

0 Lik 1-3

1 FLaska 1

2 Påse 1

3 säck eLLer sadeLväska 2-3

4 rör 1-2

5 ask 1

6 Låda eLLer PackLår 2-3

7 Penningkista 1

8 skattkista, Liten 2-3

9 skattkista, stor 3-5
1    När du kan hitta flera saker i samma behållare, så utgå ifrån 

att du får minimiantalet. Därefter får du slumpa fram siffra 
(med en tiosidig tärning). Får du ett udda tal lägger du till ett 
extra föremål, men om siffran var jämn hittar du inget mer.

Lik: En död kropp, fortfarande påklädd. Även 
om det är fullt möjligt för ett lik att ha fler än 
3 saker på sig på en gång. så kan man anta att 

”1-3” föremål är de som klarat sig oskadade 
trots det våld kroppen utsatts för.

Flaska: Detta omfattar flaskor, kannor, karaf-
fer och allt annat som kan innehålla en liten 
mängd vätska. Större behållare finns, men är 
för tunga för att bekvämt bäras som byte. När 
den hittats kan en flaska innehålla 
0-6 Vätska
7-8 Litet föremål
9 Vätska och ett litet föremål.

Påse: En liten behållare av något slag med 
mjuka sidor. De flesta påsar är av tyg eller 
läder, men mer exotiska material kan före-
komma (t. ex. av ringbrynjeringar eller vikta 
pergament). Slumpa fram en extra siffra (ut-
över för att se vad påsen innehåller). På 6 eller 
högre innehåller den även ett slumpmässigt 
antal mynt. Dessa kan vara lokala eller, om 
det passar äventyret, av ett mer exotiskt slag.

Säck eller sadelväska: Dessa är i huvudsak bara 
stora påsar och kan behandlas som sådana. 
Deras storlek gör det möjligt att de innehål-
ler fler föremål, men de har samma chans att 
innehålla mynt som Påsar (se ovan) .

Rör: Rör tillverkas för att innehålla små, långa 
föremål såsom facklor, pilar, rullar och lik-
nande former. De är tillverkade av många 
olika typer av material, men ben, läder och 
metall är de vanligaste. Rören har även en 
chans (bestäm genom att slumpa fram ett 
jämnt eller udda tal) att ha en axelrem som 
sitter fästad i båda ändarna.

Ask: Små lådor är några av de vanligaste 
behållarna i Magnamund. Dessa innehåller 

värdesaker i alla kulturer, från smycken till 
tunga böcker. Vissa är primitiva, inte mer än 
en urholkad fördjupning i ett större föremål 
med ett löst lock, medan andra är komplice-
rade och intrikata metallkuber med gångjärn 
och integrerade lås.

Låda eller Packlår: De enda behållare som är 
vanligare än askar är deras större motsva-
righeter. Det mesta förvaras i större lådor, 
allt från hemmakistor av sommländsk ek till 
transportlådor av grovhyvlat blodpalmsträ, 
är lite större eller kommer i större mängder.

Penningkista: Dessa är utsmyckade små lådor 
utformade för det uttryckliga syftet att för-
vara värdesaker, vanligtvis mynt eller annan 
valuta. Dessa har vanligtvis ett integrerat lås 
eller en spärr som kan säkras på ett externt 
sätt av något slag. Svårigheten i att dyrka upp 
ett kistlås är aldrig lägre än 6.

Skattkista, Liten: Även detta är en liten låda av-
sedd speciellt för värdesaker, men vad som 
skiljer skattkistor från penningkistor är deras 
storlek och hållbarhet. Skattkistor är oftast 
större än penningkistorna, de är alltid för-
stärkta och kan tåla en hel del våld innan de 
ger upp sitt innehåll. Svårigheten i att dyrka 
upp ett skattkistelås är aldrig lägre än 7.

Skattkista, Stor: Vart och vartannat föremål på 
listan kan transporteras med relativ lätthet 
och bäras bort från där det befinner sig. Inte 
stora skattkistor. Dessa stora och tunga behål-
lare har alltid ett lås och är tunga nog för att 

TYP AV SKATT/TYP AV FÖREMÅL
t10 skatt typ
0 Mynt Påse

1 PersonLigt FöreMåL varierar1

2 UtrUstning varierar1

3 värdesak, Liten ryggsäck

4 vaPen vaPen

5 rUstning sPeciaL

6 vätska ryggsäck

7 konst/konstverk varierar2

8 värdeFöreMåL, stort BUret3

9 exotiskt FöreMåL varierar

1  Dessa tenderar att vara små och lätta att transportera. 
Spelledaren bestämmer om ett givet föremål är Speciellt, kan 
transporteras i en ÖrtpåSe eller förvaras i en ryggSäck.

2  Konstföremål varierar mycket i storlek.  Mindre föremål kan 
förvaras i ryggSäcken medan större måste bäras för hand.

3  Burna värdesaker kräver en eller båda händerna för att kunna 
transporteras. Spelledaren avgör från gång till gång. Händer 
som bär ett föremål är upptagna och kan inte användas till 
något annat, som att slåss eller använda vapen i strid.

motstå en hel del våld och försök att flytta 
dem. Svårigheten i att dyrka upp låset på en 
stor skattkista är aldrig lägre än 8. 

Vad ryms inuti?
När du nu har din behållare är det dags att 
fylla den. Tabellerna som följer är bara en 
riktlinje, som du kan ändra efter eget huvud 
och utgå ifrån som inspiration.
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MYNT
T10 Mynt Beskrivning
0 Förstörda Mynt dessa Mynt har Förstörts På något sätt och är värdeLösa.
1 vanstäLLda Mynt dessa Mynt har avsiktLigt gjorts oLäsLiga.
2 LokaL vaLUta 1 tiLL 10 (t10 +1) Mynt Från det oMråde där de UPPtäcktes.
3 MynthaLsBand ett PoLerat Mynt i en MedaLjong, Med eLLer Utan kedja.
4 Monterat i ett sPänne ett stort BäLtessPänne Med ett inFäLLt Mynt soM sin centraLa dekoration.
5 BäLte Med Mynt detta BäLte är tiLLverkat av stora Mynt FörBUndna Med snören eLLer kedjor.
6 Myntring en ring gjord genoM att Man har kLiPPt och Bockat ett Mynt tiLL ett rör.
7 värdePaPPer denna rättsLiga handLing kan växLas in Mot Mynt På rätt stäLLe.
8 exotisk vaLUta 1 tiLL 10 (t10 +1) Mynt Från ett FräMMande Land, såsoM ren, ain eLLer orLa.
9 oigenkännLigt dessa konstiga Mynt Matchar ingen känd MagnaMUndvaLUta.

PERSONLIGT FÖREMÅL
T10 Personliga föremål Beskrivning
0 tärningar dessa kUBer är tiLLverkade av oLika hårda äMnen och används tiLL sPeL.
1 oMByte en enkeL och roBUst UPPsättning kLäder, ordentLigt hoPvikt och UndanLagd På en säker PLats.
2 Bete eLLer kLo detta är ett Minne Från en FarLig kaMP Mot något viLddjUr.
3 täLjkniv enkeLt verktyg soM används För att skära i trä eLLer Ben. de FLesta är i gott skick.
4 visseLPiPa sMå visseLPiPor soM denna – av Mässing, Ben eLLer trä – hänger oFta i en kedja.
5 siLverFLaska denna LiLLa dryckesBehåLLare är vanLigtvis åtMinstone tiLL häLFten FULL Med aLkohoL.
6 PiPa och Påse denna Påse innehåLLer en PiPa och torkade BLad.
7 MedaLj en BeLöning För ärorik tjänst i någon av Landets väPnade styrkor.
8 hygienProdUkter några FöreMåL avsedda att göra FäLtLivet och resandet Mer njUtBart.
9 PorträttMedaLjong denna MedaLjong innehåLLer en BiLd eLLer två och Förvaras i ett Fint etUi av MetaLL.

UTRUSTNING
T10 Utrustning Beskrivning
0 reP FLera dUssin Meter FLätad haMPa eLLer Linne, oFta knUtet.
1 Lykta en Liten Mässings- eLLer järnLykta, iBLand Försedd Med gLasFönster.
2 sovsäck detta kan vara en heL sovsäck eLLer Bara hoPrULLade FiLtar.
3 haMMare och sPikar användBart För aLLt Från att kLättra UPP För kLiPPor tiLL att sPika igen dörrar.
4 tvåL ett BLock av vit tvåL, deLvis använt. tvåL används För Bad och tvätt.
5 kokkärL en gjUtjärnsgryta Med trähandtag, dessa BrUkar ha Lock.
6 sPegeL detta är en Liten sPegeL av PoLerad MetaLL i en träraM.
7 Mat, ätLig ett invirat knyte Med väLBevarad Mat. det är tiLLräckLigt För 1 MåLtid.
8 Mat, skäMd denna Mat har BLivit skäMd, antingen genoM strid eLLer exPonering.
9 eLdkLot ett Litet MetaLLkLot soM när det öPPnas har en Brinnande Låga inUti.

VÄRDESAK (LITEN)
T10 Litet värdeföremål Beskrivning
0 ädeLsten denna ädeLsten kan hittas i sLiPat eLLer osLiPat tiLLstånd.
1 gULdkLiMP oFta FraMvaskad Från en FLod. gULdkLiMPar används iBLand soM vaLUta.
2 snidat FöreMåL en Liten ristad FigUr av sten, trä eLLer MetaLL. kvaLiteten varierar.
3 MjUka handskar dessa handskar är Utsökt tiLLverkade av ett säLLsynt tyg eLLer skinn.
4 Bägare ett dryckeskärL gjort av dyrBart MateriaL och Fint dekorerat.
5 tiara / krona dessa kan vara aLLt Från rikLigt UtsMyckade hUvUdBonader tiLL enkLa diadeM.
6 ring Finns i ett Brett UtBUd av stiLar och Utseenden, vissa Med inLäggningar av ädeLstenar.
7 haLsBand ett hänge eLLer en MedaLjong, vanLigtvis På en kedja eLLer ett Band.
8 arMBand arMBand tenderar att vara Mer Färgstarka och dekorativa än haLsBand.
9 UrverksdjUr en Liten djUrstatyett soM innehåLLer kUgghjUL och en UPPdragningskonstrUktion.
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VAPEN
T10 Vapen Beskrivning
0 doLk koMMer Med en skida och har oFta gravyr På BLadet.
1 yxa dessa kan gå Från vedyxor tiLL dUBBeLBLadiga vaPen.
2 svärd ett av de vanLigaste och Mest eFFektiva vaPnen i MagnaMUnd.
3 sPikkLUBBa en sPikkLUBBa kan vara ganska UtsMyckad Med koMPLexa FLänsar och sPetsade hUvUden.
4 sPjUt / Lans värdeFULLa exeMPLar har skaFt av säLLsynta träsLag och dekorerade BLad.
5 PiLBåge / arMBorst de här har oFta inLäggningar eLLer är Fint graverade.
6 stridshaMMare dessa varierar i storLek, Men de FLesta är ganska sMå och FUngerar soM enhandsvaPen.
7 Påk oFta skodd Med MetaLL. Påkar är För det Mesta tiLLverkade av säLLsynta och hårda träsLag.
8 kortsvärd / saBeL / 

kroksaBeL / hUggare

geMensaMt För aLLa dessa vaPen är att de är BaLanserade För användning Med en hand. 
dessa oLika ForMer av korta kLingor kan vara rejäLt UtsMyckade.

9 Bredsvärd stort och tUngt. kLingan har en heL deL UtryMMe För gravyr.

RUSTNINGAR
T10 Rustningar Beskrivning
0 Liten rUndsköLd Lätt sköLd FastsPänd På arMen, LäMnar handen Fri. ger +1 i stridsvärde.
1 sköLd sköLdar kan ha Mycket inveckLad heraLdik och UtsMyckningar. ger +2 i stridsvärde.
2 arMskydd gjorda av Läder eLLer MetaLL soM skydd För UnderarMarna. ger +1 i UthåLLighet.
3 stövLar PansarstövLar är Mycket tjocka, och oFta MetaLLskodda. ger +1 i UthåLLighet.
4 vadderad skinnväst en tjock skinnväst soM skyddar Bröst och axLar. ger +2 i UthåLLighet.
5 ringBrynja vissa ringBrynjeMönster kan vara ganska konstnärLiga. ger +4 i UthåLLighet.
6 Brett BäLte Bred LäderreM, FastsPänd Med två BäLten. ger +1 i UthåLLighet.
7 hjäLM varierar Från Läder tiLL ringBrynja tiLL soLid MetaLL. ger +2 i UthåLLighet.
8 vadderad gaMBeson en Lång vadderad tygrock, iBLand ärMLös. ger +1 i UthåLLighet.
9 PLåtharnesk rUstning av MetaLL soM går Från haLsen tiLL höFterna. ger +5 i UthåLLighet.

VÄTSKA
T10 Vätska Beskrivning
0 vatten rent och drickBart vatten. värdet varierar Beroende På tiLLgången.
1 oLja BrandFarLigt äMne användBart För BränsLePåFyLLning av Lyktor och att starta Bränder.
2 vin jäst FrUktdryck, oFta söt och Mycket aLkohoLhaLtig.
3 dryck av gaLgBUske Potent sövande giFt soM orsakar djUP MedvetsLöshet vid Förtäring.
4 öL en sPannMåLsBaserad jäst aLkohoLhaLtig dryck.
5 dryck av LaUMsPorre heLande dryck Med Bra håLLBarhet och soM skyndar På återhäMtningen.  

återstäLLer vid Förtäring 4 UthåLLighetsPoäng, soM FörLorats i strid, av giFt eLLer sjUkdoM.

6 skäMd dryck oavsett vad soM Fanns i denna FLaska har det BLivit Mycket dåLigt.  
dU FörLorar 2 UthåLLighetsPoäng oM dU dricker denna vidriga sMörja.

7 dryck av aLether hjäLPer i strid, skärPer reFLexer och däMPar sMärta. ger +2 i stridsvärde.
8 BorBrygd en kraFtig och FyLLig öLsort Bryggd av dvärgarna i Bor. tjock och kräMig  

och sMakar soM MäLtade äPPLen. BorBrygden är så stark att den har FörBjUdits i  
Många städer i MagnaMUnd av rädsLa För den FörödeLse drickandet av den kan orsaka.

9 dryck av FingLas en kraFtFULL heLande dryck soM kan Få svåra sår att sLUta sig.  
återstäLLer 7 UthåLLighetsPoäng, soM tidigare FörLorats i exeMPeLvis strid.
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KONST OCH KONSTVERK
T10 Konst och konstverk Beskrivning
0 kaMé Liten intrikat snidad Minnessak, vanLigtvis i ForM av en Brosch eLLer ett hängsMycke.

1 sångBok en saMLing noter, oFta inBUndna i BearBetat Läder.

2 Mask en haLv eLLer heL ansiktsMask, avsedd För scenen eLLer en MaskeradBaL.

3 Byst / statyett dessa sMå statyer kan FörestäLLa djUr, Monster, gUdar eLLer Människor.

4 vas de Finaste av dessa är vackrare än de BLoMMor de innehåLLer.

5 LUnta Böcker kan vara Mycket värdeFULLa, Beroende På innehåLLet.

6 MåLning / Porträtt dessa konstverk varierar i storLek Från sMå vinjetter tiLL stora väggMåLningar.

7 Fina kLäder tiLLverkade av de Finaste tyger och Läder. hör FraMFör aLLt heMMa BLand adeLn.

8 instrUMent MUsikinstrUMent är oFtast dekorerade och kan vara Mycket vackra.

9 oBeLisk geoMetriska ForMer används oFta soM Markörer eLLer MonUMent.

VÄRDEFÖREMÅL (STORT)
T10 Stort värdeföremål Beskrivning
0 tron dekorerad stoL, iBLand Med inLäggningar, gravyr och jUveLer. 

1 hästPansar skyddar hästen, Men är tUngt och oPraktiskt. oFta använt vid UPPvisningar.

2 FyrFat detta är en ornaMenterad BehåLLare För FörBränning av koL och rökeLse.

3 handeLsvaror hoPBUntat MateriaL och FöreMåL På Marknaden. Förvaras vanLigtvis i Lådor eLLer tUnnor.

4 Färgat gLas FragMent av Färgat gLas tiLLsaMMans Med BLy i väggMåLningsstiL.

5 häst hästar är värdeFULLa soM riddjUr och LastdjUr i viLket Land soM heLst.

6 Matta / Bonad vävda Mattor, sannoLikt i LjUsa Färger och iBLand även Med MetaLLinLäggningar.

7 städ hjärtat i någon sMedja. ett städ är oFta arvegods.

8 sPira dyra jUveLBesatta stavar soM syMBoLiserar LedarskaP och Myndighet. 

9 vagn vagn För PersontransPort, oFta Fint dekorerad och tiLLverkad av säLLsynta träsLag.

EXOTISKT FÖREMÅL
T10 Exotiskt föremål Beskrivning
0 kristaLLstjärnehänge en Liten stjärna hängande i en gULdkedja. detta hänge är en syMBoL För  

kristaLLstjärnans BrödraskaP, en LyckotaLisMan och ett skydd Mot det onda.  
hänget är genoMsyrat av en BesvärjeLsen känna ondska, viLket gör den tiLL   
ett värdeFULLt verktyg För att UPPtäcka MörkerMästarnas Utsända. i närvaro 
av sådana vareLser koMMer kristaLLstjärnehänget att Börja viBrera och skina. 

1 eLdFrön ett Litet stenkULestort kLot soM exPLoderar och Brinner när det kastas Mot något.
2 siLveraMULett hängsMycke Med ett siLversigiLL. Minskar aLLa skador Från oMgivningen  

(tiLL exeMPeL oLändig terräng, väder och vind) Med häLFten.

3 shiantikristaLL denna LiLLa kristaLL Lyser Med ett MjUkt sken. dess eventUeLLa egenskaPer är ett MysteriUM.

4 siarring siLverBand soM Lyser när det Bärs. kan Förstärka Psykisk kraFt och FörMågan att FörUtsPå.
5 dryck av oede extreMt säLLsynt eLixir soM antingen Botar en aLLvarLig sjUkdoM och däreFter återstäLLer 

10 FörLorade UthåLLighetsPoäng, eLLer ”Bara” återstäLLer 16 UthåLLighetsPoäng. 

6 3 senaraknoPPar söta och ekoLLonLiknande knoPPar. de räknas soM 1 MåLtid var, Men aLLa de 3 knoPParna 
tar Bara UPP 1 PLats i ryggsäcken. varje senaraMåLtid återstäLLer 3 UthåLLighetsPoäng.

7 jUveLBesatt vaPen1 dessa vaPen är Magiska och kan skada vareLser soM heLghastar. de ger +2 tiLL +5  
i BonUs tiLL ditt stridsvärde Mot okroPPsLiga odöda och vareLser FraMavLade av dödsMagi.

8 UrBLekt Zejar-dULaga en Forntida MörkerLandsreLik. den här PiLen FördUBBLar antaLet UthåLLighetsPoäng soM 
Fienden FörLorar jäMFört Med stridstaBeLLen – Men BonUsen gäLLer endast 1 gång.

9 kai-sMidda vaPen1 sMidda genoM tekniker soM är kända Bara BLand kais krigarMUnkar. ger+2 i stridsvärde.
1 Slå på Vapentabellen tidigare i denna artikel för att avgöra vilken typ av vapen som har hittats.


