
 

 

Skymningssagor 
Stormlängtan 
Huvudintrigtext 

 

 

  



 

 

 

ALLMÄN 

“Skogsalver, skogsalver, jag har sett 

skogsalver”, ekar Lill-Stens röst när hon 

springer in i gläntan. Mossa och Mylla 

tittar upp från grytan och Mossa muttrar, 

”det var på tiden att de kom, de har ju 

missat festen. Kanske kan de vara med 

denna gång och upprätthålla 

traditionerna.” Lill-Sten tittar sig omkring 

med stora ögon och sedan talar hon tyst. 

“Alverna sköt på människorna, jag vet inte 

varför men de sköt ner dem.” Mossa och 

Mylla tittar på varandra och sen skakar de 

på huvudet, och Myllas ord får dem alla att 

fundera. ”De måste på något sätt ha hört 

att människorna har vanhelgat deras 

gravar och det är därför de kommit…. Inte 

nog med att orcher och mörkeralver ställer 

till problem nu ska även skogsalverna 

göra det” 

  
 

Liknande scener som den Lill-Sten bevittnat utspelar sig på andra platser i skogarna kring 
Brigg, alviska pilar från gömda bågar fäller de oförsiktiga människorna som rör sig för långt 
från byns säkerhet. Få är de som lyckas ta sig igenom skogen oskadda. 

 

 

 

,I skuggorna vandrar hon, Häxan. Vissa 
fruktar henne medan andra hedrar henne. 
Är hon ond eller god? Ingen vet, men hon 
har funnits där så länge någon kan 
minnas, som ett väsen från en saga, ett 
minne från en svunnen tid. Hon som kan 
hjälpa dig eller förbanna dig. Frukta 
henne, respektera henne eller undvik 
henne. Hon har kunskap och makt, och 
har du tur kan hon hjälpa men bara om du 
är redo att betala det pris hon begär 



 

 

Brigg 

Sommaren har varit den varmaste i mannaminne men på senaste tiden har man börjat 
känna en kyla i vinden. Hösten är på väg och många är de som drar en lättnande suck. 
Briggs byråd har under sommaren använt den lilla bykassan till att införskaffa en staty av 
Eirinn som skall vara den centrala delen av byns nya helgedom. Byrådet har bett om att      
få förslag om utseendet och förkunnat att byborna tillsammans skapar denna heliga plats. 
Själva invigningen kommer bli en stor händelse, ett ställningstagande från de vävartroende, 
att byn står stark och enad mot de nya krafter och religioner som ger sig tillkänna bland alla 
främlingar. Ja, främlingarna blir allt fler i Brigg och byns gamla del har mer eller mindre tagits 
över av Sydfolk. Ett större riddarfölje lett av Markgrevinnan Celeste Rosenbielke de Locklýn 
har nyligen kommit från Lamarien och inkvarterat sig i de gamla delarna. Med 
markgrevinnan reste inte bara en stor styrka krigare utan även förnämt folk med konstiga 
seder. Men på samma sätt som de vävartroende gläds, så muttras de hos de Alma troende. 
Skall denna plats bli allt mer fördärvad, så behövs det ett riktigt tempel i Almas ära för att 
sprida kunskapens ljus i det mörker som är Wyrmården. Och det stannar inte vid mutter och 
heta diskussioner, utan slagsmålen och striderna mellan de olika religionerna blir allt 
vanligare. Som en klar och tydlig påminnelse om denna djupa konflikt, har det en bit från 
Brigg grundats en ny bosättning, Keoheim, där de mest hårdnackade och fanatiska 
köldländarna samlats, en plats där de Almatroende enbart med risk för livet kan beträda. 

 

Oavsett i vilken av de mänskliga 
boningarna man befinner sig så kastar 
man oroliga blickar mot skogens mörker 
vid kvällningen Det är inte bara orcher, 
vampyrer och varulvar som gömmer sig 
där under de mörka grenarna. Ibland ser 
man henne, den vita vålnaden. Hon verkar 
dra sig mot människornas boningar och 
har man otur kan man se henne stå där 
ljuset från byn förlorar sin kraft mot 
skogens mörker, med sin lykta som ger 
5ifrån sig ett blått och grönt sken. En natt 
kom den stackaren skrikandes in i byn, 
tårarna fallandes på skräckslagna kinder. 
Lille Kruse så ung och stark, hans röst 
darrandes när han viskar ”Hon rörde vid 
mig, den vita damen rörde vid mig”. Tiden 
har gått sedan dess men Kruse har blivit 
allt sämre, han tunnas ut och ingen läkare 
eller magiker har lyckats finna en lösning. 
Barndomens varningar kommer tillbaka till 

det mänskliga medvetandet, bli rörd av ett 
spöke och du skall ett spöke bli.  

 

 



  

 

 

Skogen 

Ljusens lågor får skuggorna att röra sig och ljudet från spindeln som spinner sitt nät hörs tyst 
i bakgrunden. Mörkrets furstinnor och orchernas härförare har samlats i drowernas läger. På 
sina troner smider de mörka planer medan Kâlush talar om att en ny grupp med mörkeralver 
har setts i skogarna. Är dessa tillfälliga vänner eller fiender? 

Ledaren för Anarelens mörkeralver reser sig från sin tron. ”Vi måste återvända, våra vapen 
behövs i Anarelen, men ni mina systrar kommer kämpa vidare tills vi återvänder och återtar 
vår plats bland er”. Drowen och svartalfen sänker sina huvuden i något som kan tolkas som 
respekt, om man inte visste vilka de var. Mörkeralven lämnar paviljongen och försvinner ut i 
natten.    

 

 

 

 

En ensam man går genom skogen. Han 
tar sig igenom spindelnätet och hör hur 
det rasslar bakom honom. Han rör sig 
fortare och fortare men jägaren har 
upptäckt honom. Han tar till flykten och 
höjer sin stav. En flamma lämnar den, ett 
odjurs skrik fyller skogen. Men andra är i 
närheten, gång efter gång lyser skogens 
mörker upp av eldarna som lämnar 
staven. Han tar åter till flykten men 
jägarna är för många, med en sista 
kraftansträngning samlar han det sista 
unset magin han bär inom sig. Skogen 
lyses upp av ett inferno som förbränner 

allt i dess närhet, ben, spindlar, träd, allt. 
Månens sken manifesteras i röken från de 
förkolnade resterna av det som är 
spindlarnas jaktmarker... 

 

 
 
I skogen finns de; orcherna, mörkeralverna, råttorna och ödlorna. Men en ny fara lurar där 
bland dem alla. Ett grupp människor, vidriga att se på, jagar de andra varelserna på två ben. 
Sina kroppar dränker de i sina fienders blod, och deras isande skrik fyller skogarna natt som 
dag. Varför har de kommit och vad vill de? Ingen vet, men deras mordiska tåg kostar liv 
båda bland byarnas folk och skogens varelser.  
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