
Abderon är ett stort rike med ett varierande landskap. Här finns allt från vida slätter till höga 

berg, skogar, träsk och öar. I tiderna före svartbloden och krigen var Abderon ett glest 

befolkat land och huvudstaden var mest en ensligt belägen borg. Men kriget ledde till en stor 

invandring. När dess offer flydde till Abderon fyllde de ut de delar av landet som de fann 

passade deras livsstil bäst. Till exempel så bosatte sig barbarerna på de vida slätterna i den 

västra delen av landet och de gjorde dessa till sina. Sjöfararna bosatte sig längs med hela 

kusten och längs med landets floder. Men givetvis så blandades även folken en del. 

 

I söder övergår landet till Öken, I norr till berg. Väster om landet ligger det stora Träsket 
som ingen vågar färdas över. I Öster ligger Världshavet, bortom vilket endast intet finns. 
I Nordväst ligger den stora mur som byggdes för att skydda landet mot fiender. Muren 
sträcker sig från bergens stup till långt in i träskens sjuka vatten. 

 
Städer. 

Toria. 

Toria är nu den stad som är Abderons huvudstad och här finns landets militära 
högkvarter. Staden ligger i det Nord Västra hörnet av Abderon. Dessutom ligger den som 
i en stor försänkning vilket gör den lättförsvarad. Dess läge har gjort att staden redan 
när krigen började blev det naturliga centrumet för den militära makten. Här gör alla 
rekryter till Abderons armé sin rekryttid (d.v.s. alla de som tillhör Abderons barn). Här 
finns mängder med smeder som kämpar för fullt för att bygga vapen och rustningar till 
alla rekryter som utbildas i staden. Här finns också alla de synder och förlustelser som 
man kan tänka sig. 
Men Toria är också centrum för religionen i Abderon. Här finns den stora kyrka som är 
mittpunkten för dyrkan av Uijin. Här finns också huvudsätena för alla de ordnar inom 
kyrkan. Eftersom makten nu har flyttats hit så rör sig även alla de som vill stå hans 
Höghet nära runt Toria.  
 
Abderon. 

Abderon är placerad vid kusten i landets nordvästra del. Det var den stad som tidigare var 

landets huvudstad. Staden är enorm och det var också den som var huvudsäte för rådet och 



alla som rörde sig kring det. Makten har satt sina spår i stadens struktur, inte minst genom det 

flertalet stora byggnader som huserar alla de som velat leva i maktens centrum. 

I stadens centrum ligger en enorm byggnad som kallas för Hallen. Det var i den som rådet 

möttes. Staden har också varit centrum för de mäktiga ”Abderons Systrar”. 

 

Hrrak. 

Hrrak ligger placerad i landets södra del på gränsen till den öken som Ökenalverna 
kontrollerar. Det sägs att stadens namn kommer från de alver som strövar i den öken 
som staden ligger på gränsen till. Det finns dock lite olika meningar vad namnet betyder, 
allt från Hemvist till Stinkhål.  
Hrrak är den enda stora staden i landet som utvecklats spontant. Detta är ett centrum för 

handel, särskilt mot Ökenalverna och mot hela den södra delen av landet. I Hrrak sägs det att 

man kan köpa vad som helst. I staden bor förhållandevis många alver. Hrrak är den minsta 
av de stora städerna. 
 
 

Utanför Abderon. 
 

Öknen. 

Söder om Abderon ligger en stor öken. För människorna verkar öknen vara en märklig och 

skrämmande plats med bara sand så långt ögat kan se. Där lever de mystiska ökenalverna. 

Människor reser inte till öknen frivilligt då det ryktas både hemska och blodiga saker om 

ökenalverna. Vid öknens norra gräns ligger handelsstaden Hrrak, som är centrum för all 

handel söderut. De enda som frivilligt reser i denna region är de få handelsmän som lyckats 

vinna ökenalvernas mäktiga handelshövdningars gunst. 

 

Taure laiqua. 

Söder om den stora öknen ligger en vacker skog. Denna kallas alvernas skog eftersom det 

endast bor alver där. Ingen människa har ännu rest dit och det lilla man känner till om den har 

alverna berättat på sina resor norrut. Alverna talar ofta om hur vacker och underbar denna 

skog är där de sista kvarvarande alverna ännu lever.  

 

Det gamla landet. 

Många äldre och flyktingar som genom alla år av krig har flytt till Abderon talar om ”Det 

gamla landet”. Nuförtiden finns ingen kvar i livet som sett det med egna ögon, bara hört 

berättelser och historier som har gått i arv genom generationerna. Berättelserna berättar om 

stora vackra städer, vida slätter, gröna skogar och sjöar fulla med fisk, ett land så underbart att 

man knappt vågar drömma om det. Det finns många historier om det gamla landet, med ingen 

vet vad som är sant av allt man hör. Något som alla kan vara överens om är att svartbloden nu 

ockuperar landet och inget av det gamla verkar finnas kvar. Därför kallas det av många för det 

”Härjade landet”.  

 

Land över havet. 

Många av de lärda män som finns i Abderon anser att om man seglar över det stora 

världshavet så faller man över jordens kant. Men det finns vissa envisa rykten som talat om 

några öar i det stora havet. Det ryktas också att sjöfararna har besökt dessa öar och försöker 

hålla öarna hemliga för andra. Men än så länge finns ingenting bevisat för att det ska finnas 

land bortom havet.   


