
Zarugh 

Längst upp i nordväst ligger hjärtat av Zarughs rike. Zarugh 

är en mäktig erövrare och har enorma resurser både var 

gäller folk och land. 

Under många år har han bedrivit krig på flera fronter. Muren 

har visat sig svårare att faktiskt ta sig igenom med några 

större styrkor än vad han hade räknat med från början och 

mycket energi och uppmärksamhet har gått åt i kriget mot 

Bashkaum. Dessutom har han vid upprepade tillfällen fått ta 

itu med utbrytargrupper som av en eller annan anledning inte 

längre vill följa den mörke guden. 

Det gör att Bashkaum, som lever uppe i nordost, har klarat 

sig, trots att Zarugh envist försökt utrota dem. Det gör att 

muren fortfarande står och det gör att det händer att 

enstaka individer som hamnat i onåd faktiskt kommer undan. 

 

Det är svårt att styra på distans och därför är Zarughs makt 

också svagare ju längre ifrån hans fäste man kommer. 

Hela kontinenten är krigshärjad och alla sidor i konflikten 

börjar närma sig sina gränser. Zarugh har stor makt, men har 

inte folk och resurser nog för att kunna hålla full 

aktivitet på alla fronter samtidigt. Dvärgarna har gått 

under jorden, men bergvägarna är olämpliga för att förflytta 

större styrkor och norr om bergen håller Bargash och andra 

”fria” grupper till så den vägen kan Zarugh och Bashkaum 

inte lätt ta sig igenom med mer än rörliga smågrupper. 

Alverna har dragit sig tillbaka till sina skogar och 

människorna börjar helt enkelt få slut på folk och resurser 

och har dessutom sina inbördes konflikter att hantera så 

muren är sämre befäst än någonsin, men muren ligger långt 

från Zarughs fäste. 

 

Dessutom har den sjukdom som spritt sig bland svartbloden 

som uppehållit sig närmast muren dödat mycket av det folk 

Zarugh haft på plats där. Han har såklart mer folk att ta 

av, men det tar lite tid att förflytta folk i stor skala. 

Som vanligt är det i första hand vättar som åkt på att fylla 

ut luckorna i väntan på förstärkningar. Vättar är 

visserligen svaga och tål sjukdom dåligt, men de är många 

och ses ändå som en förbrukningsvara. Många av de orcher som 

ändå har möjlighet att välja föredrar att hålla sig borta 

från området i väntan på att epidemin ska lägga sig. 

 

De flesta som följer Zarugh ifrågasätter inte hans makt. Man 



är i allmänhet övertygad om att Zarugh ser allt och vet allt 

man gör. När man dör ställs man inför honom i frågornas sal 

och allt man åstadkommit eller misslyckats med kommer tas 

upp. 

Efter det hamnar man i Zarughs fängelsehålor. Om man gjort 

illa ifrån sig blir man där torterad i all evighet. Har man 

däremot gjort bra ifrån sig får man istället äran att 

tortera de som inte gjort det. När två svartblod kommer i 

konflikt om hur en order från Zarugh ska tolkas händer det 

att man säger saker som ”Vi får väl se vem det blir som 

håller i piskan, sen”. 

Om ett befäl har någon i sin grupp som denne misstänker inte 

kommer sköta sig, så händer det att han målar ett öga på 

baksidan av dennes sköld eller på något annat ställe där det 

är riktat mot den, som en påminnelse om att Zarugh ser allt. 

 

Bashkaum 

Bashkaum dyrkar Mån-Gudinnan. De bär hennes symbol i form av 

en vit månskära på sina hjälmar (oftast rostiga 

kittelhattar). 

De är sedda som något smartare än det vanliga svartblodet 

och även aningen mer lika människorna till sättet. De har 

tex "lärda" som kan läsa och skriva, det finns till och med 

rykten om att de har bibliotek. Deras rustningar är ofta mer 

välgjorda än de andras samt enhetliga. 

 

Bashkaum leds av en kung. Han styr med hjälp av ett antal 

rådgivare, som även fungerar som generaler över armén, som i 

sin tur har kaptener under sig. 

Vem som helst kan utmana kungen i envig och den som 

överlever blir kung. Men det händer sällan. Dels är den 

sittande kungen så stor och stark att få har någon egentlig 

chans mot honom och dels så inser kungen oftast när någon 

börjar bli sugen och skickar iväg dem till fronten. På det 

stora hela är folket i Bashkaum dessutom rätt nöjda med sin 

ledare. 

 

Bashkaum hatar inte direkt de andra raserna utan vill 

egentligen leva för sig själva och sköta sitt.  

De handlar gärna med andra folkslag eller grupper om de kan 

och Bashkaums ultimata mål är att störta Zarugh och ena alla 

svartbloden själva under Alliansen= ”Bashkaum”. 

De ser heller inget positivt i att döda alla människor, utan 

lever hellre vid sidan av dem. 



 

Bargash: 

För många år sedan enades en del av de smågrupper som bestod 

av desertörer och utstötta under en ledare. Dennes namn var 

Bargash och det har sedan blivit namnet som används om alla 

grupper av den här typen. De är illa sedda av både Zarugh 

och Bashkaum. Deras utrustning består av det det som 

”hittats”. Det mesta är slitet, trasigt och passar ofta 

illa.  

De har inget eget organiserat samhälle utan lever för dagen. 

Bargash själv lever inte längre, men det händer att en 

ovaligt stark orch lyckas ena några mindre grupper under sig 

med liknande ambitioner. Oftast bråkar grupperna dock 

sinsemellan. 

 

 

Språket: 

Svartbloden som bor djupt in i det Svarta Landet pratar 

urukgijab (svartiska) medan det är rätt vanligt att 

svartblod som är födda och uppvuxna nära muren pratar 

människornas språk. Det finns även mänskliga slavar ute i 

svarta landet, såväl som mänskliga mörkvänner och dessa 

pratar oftast människornas språk, även om många är 

tvåspråkiga. 

Det finns en utbredd föreställning om att människornas språk 

är ett ”svagare” språk. Somliga drar det så långt att de är 

övertygade om att de själva skulle bli svagare och svagare 

om de använder det i någon större utsträckning. Så även om 

många svartblod kan tala människornas språk är det i sin tur 

många av dem som vägrar och det är inte ovanligt att 

svartblod som vuxit upp nära muren väljer att lära sig 

svartiskan i vuxen ålder. 

När Zarugh skickar ut sina Uruk-hai till områden där 

människornas språk talas, tar de ofta med sig en tolk för 

att Uruk-hai själva ska slippa det. Tolken är oftast en 

klipsk nattvätte eller en lojal mörkvän. Resonemanget bakom 

är att vättar och människor redan är svaga av naturen, så 

det gör mindre skada på dem. 

Och det är självklart en fråga om stolthet, status och 

principer också. 

 

Raserna: 

Utanför muren finns två huvudtyper av svartblod. De stora, 

krigiska orcherna och de mindre och virriga vättarna. Inom 



dessa typer finns det dessutom olika varianter som skiljer 

till sätt och utseende. 

 

Vättar: (På svartiska "kapuli") 

Vättar är små och virriga, med ett underbart sinne för humor 

(faktum är att det inte finns många saker här i världen som 

en vätte inte kan se något roligt i). De är nervösa av sig 

och de lever helst i stora grupper för att ha tryggheten i 

antal. Vättar dras till varandra och de blir ofta kompisar 

fort när vättar från olika klaner träffas. Ute i svarta 

landet finns det en hel del grupper med bara vättar som 

driver omkring. Det är emellertid inte ovanligt att dessa 

grupper leds av en illvätte eller nattvätte. 

Vättar är inte elaka av naturen, men deras små "skämt" och 

andra upptåg kan lätt uppfattas som illvilliga. De tänker 

sig inte för, utan kan lätt råka skada folk utan att 

egentligen mena något med det. 

Det är ganska vanligt att orchgrupper har en grupp vättar 

med sig. De får utföra mindre sysslor och hjälpa till med 

lite av varje. Dom fungerar även som underhållning. 

Vättar är korta och spensligt byggda. De har långa näsor och 

öron och svart eller grå hud. Deras kläder är oftast i 

dåligt skick och få vättar har några värdefulla ägodelar. De 

är för små att försvara sånt som de större svartbloden vill 

ha. 

 

Illvättar: (På svartiska "shatazkapuli") 

Illvättar är egentligen en korsning mellan en vanlig vätte 

och en nattvätte. 

En illvätte är slugare än en vanlig vätte, men inte på samma 

nivå som en nattvätte. De är väldigt sadistiska och de är 

mycket glada för att slåss. 

De går att dressera till enklare uppgifter och det är inte 

ovanligt att de får plats som spejare eller budbärare åt 

orcher.  

De är något mer samlade i tankarna än vanliga vättar och 

därför är de också något mer pålitliga. De har däremot ingen 

egen känsla för lojalitet, annat än den som kommer av det 

rent taktiska valet i att vilja ha en så stark ledare som 

möjligt och rädslan för att irritera den samme. 

 

Nattvättar: (På svartiska "agonkapuli" betyder 

"skymmningsvättar") 

Nattvättar är relativt sällsynta och de lever antingen i 



mycket små grupper, helt ensamma, eller som enda nattvätten 

i en grupp med i övrigt orcher eller uruk-hai. De är de enda 

vättar som med framgång kan planera framåt i tiden. De är, 

om inte intelligenta, så i alla fall väldigt sluga. De är 

individualister och har stark personlighet och sätter högt 

värde på sig själva. Det är delvis därför de inte klarar att 

leva i för stora grupper med sin egen art. De klarar dåligt 

de kompromisser som det skulle medföra. 

Många nattvättar specialiserar sig på någon uppgift och 

erbjuder någon orchstam sina tjänster i utbyte mot deras 

beskydd. Orcherna ser vätten som sin egendom, något som 

nattvätten finner sig i. Fördelarna med att leva med 

orcherna överväger. 

Nattvättar är oftast inte speciellt bra krigare. 

 

Uruk-hai: (På svenska ungefär "orchfolk") 

Zarugh började för länge sedan avla på de bästa orcherna han 

kunde hitta och till slut var de inte längre orcher utan en 

helt egen art; nämligen uruk-hai. (jämför med hur man avlat 

fram hundar ur vargar) 

Uruk-hai är mycket intelligentare än vanliga orcher. De är 

stora (min 185cm för att spela uruk-hai) och stolta och 

fungerar bra i grupp. De tränas hårt till strid hela livet 

och är mycket otäcka fiender i närstrid. Deras starka armar 

kan lyfta vapen; tyngre än de som människor kan hantera och 

svinga dem med förvånansvärd precision och längden ger dem 

en imponerande räckvidd. 

De saknar dock en del av orchernas stridslust och även om de 

kan bli väldigt aggressiva om de blir provocerade, så går de 

mycket sällan in i en strid de inte har goda chanser att 

vinna. 

En Uruk-hai är rakare i ryggen än en vanlig orch, har grova 

drag, breda axlar och kolsvart hud. 

 

 

Orcher: (På svartiska "uruki") 

Orcherna i svarta landet är något intelligentare än vad en 

"landet lajvien-orch" är, men de är inte i närheten av uruk-

hai. Deras mest utmärkande drag är en stridslust utan like. 

I händelse av strid vill de vara först in och de kastar sig 

in i striden utan en tanke på att hålla sin plats i ledet. 

De är följaktligen inte speciellt väl lämpande för att 

anfalla eller försvara i olika formationer och taktik är 

absolut inte deras starka sida. 



Det samma gäller andra uppgifter. De är starka, uthålliga 

och handlingskraftiga, men de kan inte organisera sig 

speciellt effektivt på egen hand. 

Men under en stark ledare kan orcher uträtta nästan vad som 

helst. De är mycket lojala av naturen och det ska en hel del 

till för att övertala en orch att svika den ledare eller gud 

som har dess lojalitet. 

Men det finns ett undantag i lojaliteten. Orcher är i 

allmänhet väldigt måna om att den starkaste leder gruppen, 

så om en orch känner att han har vad som krävs för att 

utmana sin ledare så är det ganska troligt att han gör just 

det.  

I många fall beror dock lojaliteten till ledaren på ett liv 

av hjärntvätt och många orchsamhällen fungerar genom att 

orcherna med hot och slag tvingar fram det som de vill ha ut 

av varandra. Det resulterar i att de flesta orcher som har 

en sådan bakgrund mår mycket dåligt psykiskt, med ökad 

agressivitet, vanföreställningar och andra avvikelser som 

följd. 

 

Orcherna kan alltså, precis som människor, ha väldigt 

varierande personlighet beroende på bakgrund.  

Orchernas utseende varierar väldigt mycket med varifrån 

svarta landet de kommer och med vilka ideologier de följer. 

Gemensamt för dem alla är att deras klädsel går i mörkra 

färger, de föredrar slitstarka material och praktiskt taget 

alla orcher bär i någon mån rustning. Orcher är krigare i 

första hand, även om de kan ha andra uppgifter vid sidan om 

det. 

Orchernas hudfärg varierar, precis som vättarnas, mellan grå 

och svart 

 

Andra folkslag utanför muren: 

 

Människor: (På svartiska: ”tarki” för människor generellt 

och ”has-tarki” för mörkvänner eller slavar.) 

Zarugh använder sig av mänskliga slavar. Dessa är normalt 

uppfödda ute i svarta landet och många av dem vet inget 

annat. De tvingas ofta att hålla sig till människornas språk 

och hålls av slavdrivare som är tvåspråkiga. (Att vara 

slavdrivare är alltså inget glamoröst eller eftertraktat 

jobb och det görs oftast av nättvättar, illvättar eller 

vanliga orcher.) 

Dessa slavar klassa som mörkvänner av människorna inne i 



Abderon och bland dem finns vissa betrodda individer som 

används till specialuppdrag. 

Många av människorna ser inte sig själva som slavar utan ser 

sig som Zarughs frivilliga tjänare, naturligt underordnade 

svartbloden. 

 

Mörkeralver: (På svartiska: ”burzalbai” till vardags och 

”larzatuga” i religiösa sammanhang.) 

Mörkeralverna har själva valt att leva utanför muren. De 

stöttar Zarugh och han tar ibland hjälp av dem till de mer 

akademiska bitarna av styret. Mörkeralverna har även egna 

bosättningar, i form av svart stentorn, ute i svarta landet. 

De är vackra, intelligenta och sadistiska. De ser sig själv 

som högre stående varelser jämfört med både svartblod och 

människor. De enda de egentligen respekterar och ser som 

någorlunda jämlika är stadsalverna, även om de misstror 

dessa och ser det som att de svek när de valde att ställa 

sig på människornas sida. 

Mörkeralverna älskar silver, guld och vackra saker. De klär 

sig i dyra material och föredrar svart som huvudfärg. Men 

ibland använder de andra färger som accentfärger, oftast 

rött eller silver. 

 

Innanför muren finns två folkslag som kan räknas till 

svartbloden (människorna gör det inte till vardags). 

De har inget direkt med konflikten mot Svarta Landet att 

göra och håller sig mest för sig själva, men det händer att 

svartblod som tagit sig in utifrån rekryterar skogsvättar på 

plats. Svartbloden innanför muren talar sällan svartiska och 

är betydligt mer fredliga av sig. 

 

Skogsvättar:  

En vätte är en liten varelse med spetsig näsa och långa 

öron. Huden är svart eller skiftar i grått.  

Vättar förekommer naturligt innanför muren i Abderon. Det 

finns alltså skogsvättar som aldrig träffat en orch eller 

hört talas om deras gudar. De "vilda" vättarna är inte ett 

dugg stridsbenägna och bär mycket sällan vapen eller 

rustning. De lever på vad de kan hitta i skogen och drar sig 

inte för att rota igenom människornas avskrädeshögar. De 

klär sig i sådant de kan hitta, stjäla eller själva knåpa 

ihop. De föredrar smidiga kläder i naturnära färger, 

eftersom en vättes liv kan hänga på att snabbt kunna komma 

utom synhåll. 



De umgås gärna med troll men är mer tveksamma till 

människor. 

Övriga svartblod är de oftast rädda för, men deras 

nyfikenhet kan få dom att ta kontakt med dessa om det finns 

något att vinna på det. 

 

Troll  

Ett troll i Abderon är aldrig stridsbenäget då det helt 

enkelt är såpass trögt att det inte hinner reagera 

ordentligt innan situationen är över.  

 

Trollen är stora, dumma och slöa varelser som hellre sover 

inne i sin grotta i hundra år än är ute och rör på sig.  

Att tänka är något ett troll aldrig gör i onödan eftersom 

det upplever det som mycket ansträngande.  

Troll bryr sig varken om orcher, människor eller andra 

varelser i skogarna, då de helt enkelt är för tröga och ändå 

inte ser skillnad på de olika folkslagen.  

Ibland så kan enstaka troll dock få för sig att närma sig en 

bebodd by eller garnison men det är enbart för matens skull.  

Rent utseendemässigt så liknar ett troll mer en mossig sten 

än något annat.  

De är svarta eller bruna i ansiktet och luktar fruktansvärt 

illa så det är inget man vill ha in i huset.  

Som kläder har de sånt det klara av att göra i ordning 

själva med sin dåliga finmotorik. De använder de material de 

kan komma över ute i skogen. Men det är inte alla troll som 

gör sig omaket att ens använda kläder. 

 


