Nirahambogen
2014

Forord
Velkommen til…!
Du sidder lige nu med et udkast til 3. udgave af den
store Nirahambog.
Bogen beskriver rollespilsverdenen Niraham, der bruges
ved en række rollespilskampagner og –scenarier rundt
omkring på Sjælland, herunder navnlig
• Nordlenets Saga (Hareskoven),
• Helios Live (Geel Skov) og
• EOS Live (Bagsværd Sø).
Nirahambogen indeholder en sammenfatning af det
kulturmateriale, der igennem de seneste 20 år er blevet
skrevet om Niraham.
Under arbejdet med bogen, er det tidligere kulturmateriale blevet skåret til i det omfang, det har været nødvendigt for at gøre teksterne læsevenlige og sammenhængende.
Herudover er der også blevet skrevet meget nyt materiale til, ligesom størstedelen af det tidligere materiale er
blevet redigeret og opdateret.
1. udgave af Nirahambogen udkom i efteråret 2006, og
relativt kort tid efter begyndte arbejdet med 2. udgave, der udkom løbende hen over foråret og sommeren
2008.
Det er ambitionen på et tidspunkt at kunne udgive en
færdig og samlet 3. udgave af bogen på et tidspunkt.
Der er dog ikke en egentlig deadline, og indtil videre
skal materialet også kun ses som et foreløbigt udkast.
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Hvad er nyt i
3. udgave?

terialet stille og roligt begyndte at nærme sig hinanden
igen.

Bogens 3. udgave adskiller sig fra de forudgående udgaver ved, at materialet i vidt omfang er blevet skrevet sammen med de kulturtekster om Niraham, som igennem
årene er skrevet af rollespilsforeningen Tempus Vivo.

I det lys har det derfor også været på tide at få opdateret
Nirahambogen, så det kulturmateriale, der blev brugt
på tværs af kampagnerne, også var det, der fremgik af
bogen.

Herudover er bogens sidste afsnit om Magi og Magiske
Væsener langt om længe skrevet færdig.

Magi og Magis ke Væs ener

Bogen er desuden blevet opdateret med de seneste års
hændelser fra de forskellige kampagner, som anvender
Niraham ved deres spil.

Siden udgivelsen af bogens 2. udgave har det været tydeligt, at der manglede et yderligere kapitel, hvor Nirahams
overnaturlig fænomener og væsener blev beskrevet.

Endelig har bogen også fået et fuldstændig nyt layout,
ligesom skrivestilen er blevet forbedret.

Med udgivelsen af 3. udgave er det kapitel nu langt om
længe skrevet, og indgår som bogens sidste afsnit, der
har fået titlen Magi og Magiske Væsener.

Sa m m e n s k r i v n i ng m ed Tem p u s V i vo

Afsnittet indeholder en gennemgående beskrivelse af
de forskellige typer magi i Niraham, samt overordnede
beskrivelser af, hvordan magien anvendes. Herudover
beskrives også mange af de større og mere anerkendte
troldmands– og præsteordener i Niraham.

Efterhånden var det projekt nået så vidt, at alle kampagnerne spillede efter stort set det samme kulturmateriale
på alle væsentlige punkter.

Efter opløsningen af rollespilsforeningen Semper Ardens i 2002 blev foreningens to rollespilskampagner i
henholdsvis Hareskoven og Vestskoven overtaget og ført
videre af to forskellige rollespilsforeninger.

Afsnittet beretter desuden om mange af de forskellige
fabeldyr, der er kendte i Niraham, samt deres oprindelse
og forhold til verdenens øvrige racer.

Begge steder fortsatte man med at bruge Nirahamverdenen under spillet, men i takt med, at der hen ad vejen
blev skrevet nyt materiale i begge kampagner, begyndte
de to forskellige udgaver af Niraham også gradvist at
bevæge sig væk fra hinanden.

Øvr ige ændr inger

Det har været en ærgerlig udvikling, som har gjort det
meget kompliceret for spillere at skifte mellem de forskellige Niraham-kampagner, siden de har været tvunget
til at sætte sig ind i flere udgaver af den samme verden.

Herudover er bogen også i almindelighed blevet opdateret med de væsentligste hændelser, der er sket i de
forskellige Niraham-kampagner siden udgivelsen af 2.
udgave i 2008.

Igennem de seneste år har arrangørerne fra de forskellige kampagner derfor arbejdet hen imod at koordinere
udviklingen i spillet sådan, at kampagnernes kulturma-

Endelig er selve skrivestilen i bogen blevet forbedret, så
den nu er en hel del mere læsevenlig end tidligere, ligesom den grafiske opsætning også har fået et løft.
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Hvor meget bør
man læse?
Det skal allerede nu fremhæves, at bogen er på mere
end 200 sider, og at det selvfølgelig ikke er meningen, at
spillere skal læse og lære hver eneste side udenad.
Bogen skal i højere grad ses som et opslagsværk, hvor
spillere kan finde det kulturmateriale, som vedrører den
kampagne, de spiller i, og som er relevant for netop
deres karakter.
Det udelukker selvfølgelig ikke, at de spillere, der har
lyst til at få et dybere indblik i Niraham, også kan læse
resten af materialet, men det vil aldrig være et krav.
På de næste sider følger et kort afsnit kaldet Introduktion til Niraham, som indeholder de mest relevante oplysninger om Niraham, som alle spillere bør kende.
Hvor meget spillere herudover bør læse, vil i høj grad
afhænge af kravene og forventningerne i deres respektive kampagner og på de forskellige hold.
Bogen er dog forsøgt opbygget sådan, at spillere vil få
den fornødne viden, hvis de udover introduktionsafsnittet også læser om følgende:
• Det land, som kampagnen foregår i,
• Karakterens race,
• Karakterens hjemland, hvis det er et andet,
end der, hvor kampagnen finder sted,
• Den religion, som karakteren bekender sig
til, og
• Den del af historien, som går fra årene
umiddelbart inden karakterens fødsel og
frem til nutiden.
I flere af Niraham-kampagnerne har arrangører og
holdledere desuden lavet deres egne kulturkompendier, hvor de vigtigste oplysninger om kampagnen og de
forskellige racer og kulturer i kampagnen er beskrevet.
Spillere kan derfor også med fordel kontakte arrangører
og holdledere fra deres kampagne og høre, om de har
yderligere materiale, som det vil være relevant at læse
enten sammen med eller i stedet for visse afsnit i Nirahambogen.
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Er det, der står i
Nirahambogen,
sandheden?
Både ja og nej… Mest ja...!
Hvis du som spiller er i tvivl om, hvilket materialet du
skal lægge til grund, vil du altid kunne tage udgangspunkt i, at materialet i Nirahambogen er rigtigt, uanset
hvilken kampagne, du spiller i.
At Nirahambogen på den måde er udråbt som ’sandheden’ er nu engang nødvendigt for, at der kan være ét
fælles kulturmateriale, som alle kampagnerne kan enes
om.
Men...
Selvom Nirahambogen er udtryk for den objektive sandhed, så må bogen aldrig gå hen og blive dikterende for
de enkelte karakterers og holds verdenssyn under spillet.
Det gode rollespil udspringer i meget høj grad af forskellighed og konflikter, og spillet bliver meget hurtig
trist og unuanceret, hvis alle udfordringer bliver løst ved
bare at slå op i bogen.
Det er derfor meget vigtigt, at spillere ikke bare følger
Nirahambogen slavisk, men at de tværtimod laver deres
egen udlægning af materialet.
Ligesom i vores egen verden, vil der altid være to sider
af enhver sag, og selvom Nirahambogen beskriver en
kultur, en hændelse eller en religion på en given måde,
vil teksterne altid være åbne for fortolkning.
Når bogen beskriver udfaldet af en krig, bør det derfor
gerne anses for gloværdig sejr af den vindende part,
samtidig med at den tabende part udlægger det som
et nederdrægtigt bagholdsangreb, som efterfølgende har
givet anledning til en årelang blodfejde.
Herudover er der i det hele taget meget at vinde ved at
påtage sig en radikal opfattelse af verden eller ved tilmed
at basere en kultur på at bestride dele af det ellers etablerede syn på Niraham.
Du gør derfor både dig selv og dine medspillere en tjeneste ved bevidst at have din egen tolkning af materialet
og ved kun at tage Nirahambogen for, hvad den er - en
overordnet ramme, som spillerne kan bygge videre på.
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Supplerende
materiale

At ændre
Niraham

Som tidligere nævnt har det været nødvendigt både at
skære i dele af det eksisterende materiale og også helt at
udelukke materiale, for at kunne holde Nirahambogen i
en overkommelig størrelse.

På trods af at Nirahambogen efterhånden har fået en nogenlunde fast form, betyder det ikke, at Niraham samtidig er blevet en statisk og uforanderlig verden.
Tværtimod ændrer Niraham sig løbende, efterhånden
verdenen udvikler sig under spillet, og i takt med at
både spillere og arrangører skriver nyt materiale til.

Der findes på nuværende tidspunkt mere end 2000
siders materiale om Niraham, og hvis alt skulle med,
ville bogen være så omfattende, at den var fuldstændig
uoverskuelig.

Niraham er et fælles projekt, og verdenen bliver kun så
god, som vi alle sammen er med til at gøre den. Derfor
vil jeg også gerne opfordre alle spillere, holdledere og
arrangører til løbende at skrive og sende mig nyt materiale om Niraham.

Det betyder imidlertid også, at der er rigeligt med supplerende materiale om Niraham, udover det som indgår
i Nirahambogen.
Mange spillere og arrangører har igennem årene lagt et
stort stykke arbejde i at lave udførligt og gennemarbejdet kulturmateriale, som indgår i bogen, men er skrevet
i overensstemmelse med den.

Jeg vil af samme årsag også meget gerne høre, hvis der
er forslag til forbedringer og rettelser af det eksisterende
materiale.
Det siger sig selv, at det ikke er hver eneste lille detalje,
som kan komme med i bogen, men i det omfang, det
er muligt, vil jeg bestræbe mig på at få så meget nyt
materiale med, som kan lade sig gøre.

Det skulle gerne sige sig selv, at sådan noget materiale
kan være af stor fordel for de enkelte spillere at kende,
og selvfølgelig både kan og bør bruges under spillet.
Bare fordi materiale ikke er optrykt i Nirahambogen, er
det således ikke ’forkert’ - det bør blot betragtes som et
supplement til de autoritative tekster i bogen.

Hvis der måtte være eksisterende rollespilskampagner,
der ønsker at overgå til at bruge Niraham ved deres
spil, så indføjer og sammenskriver jeg også meget gerne
Nirahambogen med disses kampagners hidtidige kulturmateriale.

Også materiale, der ikke nødvendigvis er i overensstemmende med Nirahambogen, kan i et vist omfang bruges
som inspiration, så længe det bare læses med en vis
forsigtighed.
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Tempus Vivos
Niraham
Eftersom der ikke været ønske fra arrangørgruppen i
Tempus Vivo om at benytte Nirahambogen til dennes
kampagne i Vestskoven, så kan bogen ikke anvendes ved
spillet der.
I stedet fortsætter Tempus Vivo med at spille efter den
anden udgave af Niraham, som hidtil er blevet brugt i
kampagnen, og som kan findes på kampagnens Niraham wiki.
Selvom Nirahambogen ikke uden videre bruges af spillere ved Tempus Vivos kampagne, så kan bogen dog
stadig anvendes som inspiration der, i det omfang, som
arrangørerne ønsker.
Materialet fra Tempus Vivos wiki kan til gengæld - med
en vis forsigtighed - bruges som supplerende litteratur
til Nirahambogen og i de kampagner, hvor der spilles
efter bogen.

Afsluttende
bemærkninger
Nirahambogen er gratis at bruge og kan frit anvendes
til rollespil af enhver enkeltperson eller forening, som
måtte ønske det.
Arbejdet med Niraham har dog altid været præget af
frivilligt arbejde, og af samme årsag er det ikke tilladt at
anvende bogen eller dens bestanddele for at opnå indtjening i erhvervsmæssige sammenhænge.
Den seneste udgave af Nirahambogen vil altid være tilgængelig på hjemmesiden www.niraham.dk.
Spørgsmål eller bemærkninger til bogen kan henvendes
til undertegnede.
God læselyst…!
Bjørn Elling
Redaktør
Tlf.: 26 81 79 13
E-mail: bj.elling@gmail.com
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Hall

of

De kuns tner is ke genier

Arbejdet med at skabe Niraham har på ingen måde været
et enmandsprojekt. Tværtimod er Nirahambogen er baseret
på både mange tidligere tekstforfatteres arbejde og adskillige
efterfølgende bidragydere, og de fortjener hver især anerkendelse for deres store arbejde.

Nirahambogen kunne ikke være blevet til, hvad den er, hvis
ikke også det havde været for de mange fotografer og grafikere, som har været behjælpelige med at tage, udlåne og
redigere billeder til brug for bogen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nira ha m s s k a bere
Af Nirahams mange skabere er der nogle, som i særlig grad
fortjener anerkendelse for deres store og uundværlige bidrag
til at forme verdenen.
•
•
•
•

Fame

Hans-Peter ”HP” Hartsteen
Mads ”Mao” Ahola
Jesper ”Fifi” Kristiansen
Laura Sofie Holmegaard

Peter Munthe-Kaas
Luise Bruen
Kasper Brandt
Jens Raae Sørensen
Theis Toft Jensen
Ilja Olsen
Christa Lucas
Karina Hald Christensen
Keld Klok

Ku lt ure n s f æ d re o g m ø dre

De uundvær lige hjælpere

Herudover har en række personer gjort et særlig stykke arbejde for at skrive materiale og gøre Niraham til den omfattende
verden, som den er i dag.

Endelig har adskillige personer også hjulpet med at komme
med konstruktiv kritik og forbedringsforslag i forbindelse
med, at Nirahambogen blev til, og under det løbende arbejde
med at udvikle og forbedre bogen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morten B. Will
Jens Rasmussen
Rikke Dollerup
Claus Raasted
Peter Sjelle
Theis Toft Jensen
Kasper Lee Knudsen
Jens & Marianne Bartholdy
Peter Munthe-Kaas
Søren Lyng Ebbehøj
Martin Rosengaard
Mikkel Mørkeberg
Jane Dixon
Jesper Arnecke
Jesper F. Nielsen

•
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Bartholdy
Mette Søholm Hansen
Lise Grosen Rasmussen
Jesper Arnecke
Jesper F. Nielsen
Tore Plougheld
Kenneth Ejlersen
Jakob Miehe

Nirahamkor tet
Det aktuelle kort over Niraham er kreeret af følgende enestående talentfulde grafiker:
•
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Thomas Kerff

Indholdsfortegnelse
Forord					

Side 2

Introduktion til Niraham		

Side 10

Racebeskrivelser

Side 18

Riger og Kulturer

Side 75

Religioner

Side ***

Verdenshistorien

Side ***

Magi og Magiske Væsener

Side ***

Indholdsfortegnelse
Side 9

Introduktion
Niraham

til

Niraham
Niraham er en eventyrlig fantasy-verden, som vi kender dem
fra bøger og film, med alt hvad dertil hører af magi, guder
og overnaturlige væsener.
På det tidspunkt i Nirahams historie, hvor vi nu befinder os,
er verdenen på et stadie, som har mange ligheder med den
europæiske middelalder. Der er dog også hentet inspiration
i antikkens Grækenland og Romerriget samt i renæssancen.
I Niraham hører magiske og overnaturlige hændelser desuden til hverdagen, og de betragtes som den største selvfølge.
Drager flyver i skyerne, hekse sidder ude i mosen og brygger,
og præster og magikere påkalder sig magiske kræfter, som de
bruger til at lade ild falde fra himlen.
Det siger sig selv, at det er vanskeligt at tage disse elementer
med ind i spillet, men det er nødvendigt at være bevidst om,
at Niraham er en verden, hvor der sker ting ud over det
sædvanlige, og hvor karaktererne ikke kun tror på det overnaturlige, men ved at det findes.

Racer
I Niraham findes der mange af de racer, som vi kender fra
blandt andet Tolkiens værker og fra den almindelige fantasy-litteratur.
Visse af racerne adskiller sig dog fra den måde, de ellers er
kendt på i litteraturen, så det kan godt betale sig at læse om
dem her i bogen, uanset hvor meget du ellers ved.
Den mest udbredte race er menneskene, der igennem tiden
har formået at underlægge sig størstedelen af Niraham. De
har imidlertid også altid kæmpet indbyrdes, hvilket har ført
til, at der er opstået adskillige storslåede riger, som tit og ofte
ligger i krig med hinanden.
Elverne er et enestående folkefærd, hvis skove engang dækkede størstedelen af Niraham. De er imidlertid blev trængt
tilbage, og lever nu primært i to store skove: Santillia i vest og
Eislonien i øst. I de seneste år er elverne blev hårdt prøvet af
både krige med menneskene og af interne stridigheder, som
har udmøntet sig en egentlig borgerkrig.
Der findes også dværge i Niraham. De lever primært under
den bjergkæde i det nordvestlige Niraham, der kaldes Darkonien. De er et stolt og ærekært folk, der værdsætter deres
håndværk over alt andet, og som mest af alt blot ønsker at
kunne leve i fred for de andre racers konflikter.
Også sortelver-racen er kendt. Det er et mørkt og dystert
folkefærd, som har deres foretrukne levested i det enorme underjordiske samfund, der til dagligt bare omtales som Under-

verdenen. Igennem tiderne er sortelverne flere gange trængt
op til overfladen for at bekrige de øvrige racer og bosætte
sig, og på grund af interne stridigheder i Underverdenen er
endnu flere sortelvere end før rejst til overfladen.
Endelig findes der også orker, trolde og gobliner, som på
trods af deres barske ydre også forstår sig på list og snilde.
De spreder skræk og rædsel, når de år efter år begiver sig ned
fra Rustbjergene i nord, og de har efterhånden bevæget sig
langt væk fra bjergene og dybt ind i Niraham.

Religioner
Der findes mange forskellige religioner i Niraham, og hver
eneste levende væsen bekender sig til én (eller en sjælden
gang imellem flere) af disse religioner.
I modsætning til vores egen verden, hvor der ofte stilles
spørgsmålstegn ved religion, hersker der ingen tvivl i Niraham om, at der findes guder og dæmoner, og at alle dødelige
er nødt til at adlyde dem.
At bestride dette er noget nær utænkeligt, da alle tydeligt kan
se de underværker, som guderne og deres præster udretter
hver eneste dag, og flere gange har guderne og deres tjenere
endda ligefrem vist sig for de dødelige.

De Sande Guder
Den absolut mest udbredte religion, er den, der kendes som
De Sande Guder. Den praktiseres blandt størstedelen af racerne, og fokuserer på tilbedelsen af en særlig slægt af guder,
der befinder sig i det guddommelige rige Aferheim.
Hvis du som spiller er i tvivl om, hvilken religion, din karakter skal følge, så vil De Sande Guder for det meste altid være
det bedste valg.
Personer, der følger De Sande Guder, skal anerkende og respektere alle guderne, men det er meget udbredt, at man vælger sig én enkelt af guderne, som man i særlig grad tilbeder
og dedikerer sit liv til.
Hver af guderne har domæner og egenskaber, som de råder
over; Nimar er f.eks. den store alfader, der opretholder livet
og håndhæver retfærdighed, Gasnian er den vise gud, som
skænker sine tilhængere indsigt og forståelse, Jorin er renhedens og krigens gud, og så videre.
Før alting blev til, var der ifølge De Sande Guders lære kun
de fire første guder: Nimar, Rina, Gasnian og Fanabina.
Da de fire første vidste, at selv de ikke ville leve for evigt,
skabte de verdenen Niraham og dens folkeslag, som skulle
være deres eftermæle og sikre, at guderne ville blive husket.
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De fire første guder fik også 6 afkom: Djorka, Sissianna,
Burania, Aram, Ragil og Rasnasolin.

Derefter blev der gjort utallige forsøg på også at bringe resten
af guderne tilbage, men uden held.

Guderne valgte profeten Jarco til at åbenbare deres eksistens
for Nirahams folk. Det skete på Djann-højsletten og var en
skelsættende begivenhed. Racerne begyndte hurtigt at tilbede
guderne, og på grund af antallet af guder blev religionen
kendt som læren om De Ti Sande.

Der er nu efterhånden gået mere end 20 år siden Himmelkrigene, og Nirahams folk har så småt fundet sig til rette med
de nye guder, og da antallet af guder efter Himmelkrigene
overstiger de oprindelige til, omtales religionen i daglig tale
blot som læren om De Sande Guder.

I år 1469 efter Jarcos åbenbaring brød der voldsomme konflikter ud mellem de forskellige guders tilhængere, og det
udviklede sig snart til en omfattende religiøs krig.

Religionens hovedsæde er bystaten Etos, hvor Jarcos store
tempel er beliggende, og hvorfra der løbende udstedes bekendtgørelser og religiøse doktriner.

Efterhånden som deres tilhængere faldt, begyndte guderne også at kæmpe indbyrdes, indtil de til sidst mødtes i et
storslået slag, hvor deres magi splintrede selveste Aferheim.
Derefter lagde en tæt tåge sig over gudernes rige, og da den
lettede, var der kun nogle få af de gamle guder tilbage.

I de seneste år har de imidlertid igen være store interne stridigheder mellem De Sande Guders tilhængere.

Denne kataklysmiske begivenhed blev af præsterne i Niraham
givet navnet Himmelkrigene, mens den i folkemunde ofte
blev omtalt som Dommedag.
Efter Himmelkrigene var kun Nimar og Gasnian tilbage af
de gamle guder, og man begyndte derfor også at ophøje
nogle af gudernes børn og hellige tjenere til guder. Disse var
Jorin, Lyane, Tara, Arl, Flarn, Dilarna og Girak.
Den efterfølgende tid var præget af stor sorg blandt Nirahams
folkeslag. Man forstod ikke, hvad der var sket, og ingen kunne begribe, hvordan guder på denne måde pludselig kunne
forsvinde.
Mange forsøgte at få de gamle guder tilbage gennem fanatisk
tilbedelse, og nogle år efter Himmelkrigene lykkedes det på
mirakuløs vis at bringe Djorka, Ragil og Fanabina tilbage.

De er udsprunget af, at præstestyret i Etos udstedte et dekret
13 år efter Himmelkrigene, hvor de annoncerede en reformation af læren om De Sande Guder. Reformen betød, at
al tilbedelse af guderne fremover skulle samles om guderne
Nimar, Rina, Gasnian og Jorin - en lære, der fik navnet Den
Monopatiske Kirke.
Den nye doktrin omfattede kun Nirahams mennesker, men
mange har dog tolket den sådan, at de øvrige racer også bør
indordne sig.
Selv blandt menneskene er det imidlertid langt fra alle præster
og jævne folk, som har villet anerkende og efterleve den nye
doktrin, og i store dele af Niraham ulmer et nyt skæbnesvangert religiøst oprør.
Den Monopatiske Kirke har for sit vedkommende svaret igen
ved at sammensætte en hellig inkvisition, og har truet adskillige præster med ekskommunikation, hvilket kun har eskaleret
konflikten endnu mere.
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D ru i d e t r o e n
Blandt elverne i Santillia skoven og hos mennesker i Roul-Assin og Norrland er druidetroen meget udbredt. Indenfor druidetroen anses alt levende i Niraham for at være skabt af nogle altomsluttende livskræfter, og dem der forstår at benytte og
kontrollere disse, kan opnå store magiske færdigheder.
Hvordan de enkelte kulturer fortolker og lever efter druidetroen er imidlertid meget forskelligt, og der er særlig stor forskel på den elviske og menneskelige tolkning, og af samme
årsag også tit stridigheder mellem disse.

Iorin - t r o e n
I Det Chatonske Imperium tilbedes der kun én gud: Iorin.
Han er en streng og krævende gud, som hver eneste dag forventer fuld dedikation fra sine tilbedere. Iorin er krigens gud,
og af samme årsag har chatonerne i umindelige tider også
ligget i strid med de øvrige riger i Niraham.

G o rr um
Blandt orker, gobliner og trolde er Gorrum-troen den mest
udbredte religion - Ikke mindst fordi Gorrums bud er enkelt:
Han forventer, at hans tilbedere lever efter princippet om
den stærkes ret, og at de lystrer eller bøjer nakken for nogen
anden gud end ham.
Indenfor Gorrum-troen er det dog også blevet accepteret for
gobliner at tilbede Fiskur, der er en underordnet, men meget
snu, gud.

Ø vri ge re l i g i o n er
Udover disse religioner findes der også en række øvrige trosretninger i Niraham, som imidlertid ikke er videre udbredte
i de nuværende kampagner, hvor Nirahambogen anvendes.
De øvrige religioner er dog beskrevet sammen med de mere
udbredte senere i bogen under kapitlet Religioner.

G e n e re l t o m re li gi o n ern e
Udover de grundlæggende religioner findes der også et utal
af variationer indenfor hver enkel religion, som kan medføre,
at der er meget stor variation i, hvordan religionerne praktiseres af de enkelte tilhængere. Det kan sammenlignes med
vores egen verden, hvor f.eks. kristendommen kan variere
meget, afhængig af om man følger den katolske, protestantiske eller ortodokse kirke.
Nogle af de mere almindelige tolkninger af religionerne er
beskrevet i kapitlet Religioner.
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Tidsregning
Den mest udbredte måde at angive årstal på, er med udgangspunkt i henholdsvis Jarcos åbenbaring og Himmelkrigene. Årstallene betegnes da henholdsvis F.J. og E.J. (Før/
Efter Jarcos åbenbaring) og E.H. (Efter Himmelkrigene).
Himmelkrigene indtraf 1469 år efter Jarcos åbenbaring, og
det efterfølgende år blev kendt som år 1 E.H. Året, hvor
Himmelkrigene fandt sted, angives i praksis ikke med et årstal, og det er i det hele taget næsten tabubelagt at nævne eller
henvise til det pågældende år.
Vi befinder os aktuelt i år 24 E.H., svarende til år 2014 i den
virkelige verden.
Årsskiftet i Niraham indtræder (for overskuelighedens skyld)
samtidig med årsskiftet i vores egen verden, hvilket vil sige
ved udgangen af december, og månederne har også de samme navne.
De øvrige religioner, som ikke anerkender De Sande Guder,
har ofte deres egne tidsregninger. Efterhånden er det dog
også blevet almindeligt blandt disse at anvende en tidsregning, der tager udgangspunkt i Himmelkrigene.

Riger og Kulturer
Nedenfor følger en kort introduktion til de riger og regioner,
som der spilles i ved de forskellige kampagner, samt de seneste begivenheder i disse.
Beskrivelserne er dog meget overordnede og bliver ikke opdateret løbende. Det er derfor nødvendigt at rette henvendelse
til de enkelte arrangører, hvis man vil vide, hvad der foregår
i kampagnerne for tiden.

Nara bo n d ( No r dl en ets Saga)

Narabond er opdelt i fem lener: Nordlenet, Sydlenet, Østlenet
Vestlenet og Midtriget. Midtriget kendes også som Akonia,
og det er her, at rigets hovedstad, Kungstadt, er beliggende
og hvor Narabondslægten har sit hovedsæde.
Riget regeres på nuværende tidspunkt af Tirri Narabond.
Dronning Tirri var tidligere en præstinde af slægten Hayunen, som var kendt for at være fjerne slægtninge til Narabonds konger.
I år 18 E.H. kunne et af de få tilbageværende medlemmer
af Narabondslægten, Valdemar Narabond II, lade sig krone
til konge efter en opslidende borgerkrig mod rigets tidligere
rigskansler, Victor van Hessen, som havde kostet den tidligere konge livet.
Snart efter giftede han sig med dronning Tirri, og det var vidt
og bredt kendt, at formålet var at sikre arvinger til at videreføre Narabondslægten. Der var efterhånden kun få medlemmer
tilbage i slægten, og ingen mænd med tilstrækkelig rent blod
til at kunne gøre krav på kongetitlen, hvis Valdemar skulle dø.
Kort tid efter forlød det, at dronningen var gravid. Folkets
glæde blev imidlertid kun kort, idet kong Valdemar ganske
pludseligt blev syg og døde hurtigt efter.
Mange frygtede herefter, at både indre og ydre fjender snart
vil gøre krav på det tomme tronsæde ved Tirris side. Det
skulle imidlertid vise sig at være dronningens broder, Adrian,
der udgjorde den største trussel, og med sine styrker kastede
han landet ud en ny og omfattende borgerkrig. Det førte til
et storstilet slag om Kungstadt, som Tirri kun med nød og
næppe trak sig sejrrig ud af.
Nordlenets Saga udspiller sig i Vinterskoven, der ligger i
Nordlenet. Udover at være det mest fjerntliggende og ugæstfrie len, er Nordlenet også en af rigets vigtigste adgangsveje
til omverdenen, og derfor også hårdere ramt af alverdens
krige og ulykker end mange andre dele af Narabond.

Narabond er et gammelt og traditionsbundet rige i det nordlige Niraham, som er opbygget efter faste og meget stringente
regler og love. Riget ledes af kongeslægten Narabond, men i
praksis er en stor del af den reelle magt dog udlagt til lokale
lensherrer, som hersker i kongens sted.

Eftersom den eneste større handelsrute mod nord går igennem Vinterskoven, kan man desuden næsten altid være sikker
på, at alt ondt, som overgår Nordlenet, også rammer Vinterskoven. Skovens navle er Barazels eng, som i tidernes morgen
udgjorde et rigt handelscentrum, men som nu ikke huser
meget andet end nogle få handlende.

Riget er beliggende højt mod nord, og støder mod vest op
til dværgenes rige Darkonien og elverskoven Santillia, mod
nord ligger det barske og ugæstfrie land Roul-Assin samt
Rustbjergene, hvor orker og gobliner huserer, og mod øst
ligger de krigeriske lande Emyr og Det Chatonske Imperium.

Vinterskoven har særligt været præget af stridigheder mellem
narabonerne og roulere fra nord, men i de seneste år er
skoven også blevet overrendt af sultne orker og gobliner fra
Rustbjergene samt sortelvere fra det underjordiske rige, der
kendes som Underverdenen.

Igennem de seneste mange år er Narabond blevet udpint og
svækket af både utallige krige med de omkringliggende riger,
men også af interne stridigheder og regulære borgerkrige.

I skoven findes også en mindre befolkning af elvere, som
desperat forsøger at beskytte deres skov - ikke mindst fordi et
af elvernes hellige livstræer befinder sig i Vinterskoven.
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G o t hi a ( He l i o s Li ve)
Gothia er et barskt og ubarmhjertigt land beliggende umiddelbart mellem de tre riger Norrland, Paravien og Narabond.
Alle de tre riger ønsker at overtage Gothia for dets vigtige
strategiske beliggenhed, og der har været talrige forsøg på at
fordrive både magthaverne og befolkningen fra landet.
Befolkningen i Gothia har imidlertid formået at stå imod, og
de har igennem årene haft held til at tildele navnlig Paravien
en række svære nederlag - senest for blot få år siden, hvor en
større paravisk styrke resolut og nådesløst blev nedkæmpet,
efter at have begivet sig ind over Gothias grænser.
Både Narabond, Paravien og Norrland synes således for nu
at have accepteret Gothias eksistens og set sig tilfredse med,
at landet kan udgøre en neutral stødpude.
Størstedelen af befolkningen er efterkommere af folk fra Norrland. De er simple og ligefremme af natur, og foretrækker at
løse deres problemer ved at lade sværdet tale.
Gennem tiden er ridderidealerne fra det paraviske rige i syd
imidlertid også begyndt at vinde indpas, og særligt hos adelen værdsætter man de ophøjede ridderidealer om ære, nobilitet og kulturel dannelse.

Fra det narabonske rige i øst har man også taget handelens
dyder til sig, og Gothias handelsmænd begiver sig nu ud i
store dele af verdenen.
Gothia regeres fra kongsbyen Vig, og var indtil for få år siden
underlagt den retfærdige, men også noget sløsede, kong Arhild Sarassin III. Under en rejse rundt i landet faldt kongen
imidlertid i et baghold og blev dødeligt såret.
Efter flere måneders strid fandt man hans arvtager: Den halte,
men meget godmodige, kong Evild ”Den Halte” Sarassin.
Folket viste imidlertid allerede fra første sekund stor modvilje
mod kong Evild, der fik tilnavnet ”Krøblingekongen”, og
efter kun halvandet år faldt riget igen hen i borgerkrig.
Under krigen forsvandt Krøblingekongen sporløst, og kort
tid efter tiltvang den stærke Erik Ahrenfeldt sig med hjælp
fra Paravien magten i år 20 E.H. Siden er Gothia blomstret
op igen, og der er nu kun få, der udfordrer kong Eriks krav
på tronen. Kongen regerer fra sit palads i rigets hovedstad,
Kongsvig.
Helios-kampagnen udspiller sig i Ahrenfeldt len, der er en
vigtig handelsregion i den østlige del af Gothia. Lenet grænser op til Narabond, Santillia og Darkonien, og hovedparten
af al handel med disse riger, foregår gennem Ahrenfeldts
handelslaug.
Lenet var tidligere regeret af en lokal lensherre, grev Fillip
Montal Ahrenfeldt, som imidlertid interesserede sig mere for
sin egen fortjeneste end lenets velbefindende, og han overlod
derfor forvaltningen af lenet til flere selvstændige ordener og
familier mod betaling for de privilegier, der fulgte med.
Det indebar, at Ahrenfeldt len i adskillige år var kendt som
et lovløst og ubehjælpsomt len, hvor den stærkes og riges
ret rådede.
I år 22 E.H. blev lensgreven imidlertid sat fra bestallingen,
og siden er der ikke blevet udpeget en efterfølger, og lenet
henligger derfor stadig i en betydelig grad af lovløshed.

Introduktion til Niraham
Side 15

Novus ( EO S Li ve)
Kampagnen udspiller sig på den lille ø Novus, som ligger i
det Paraviske Hav ud for Norrlands kyst. Øen har igennem
umindelige tider ikke været kendt for meget andet end sine
høje klipper og barske klippeskær.
Selvom der på øens midte har været frodige græsmarker og
store skove, så har de omkringliggende klippeskær dog altid
afskrækket handelsrejsende og andre søfarende. Når tågen
ruller ud, og man kan høre lyden af havet, der slår mod klipperne, siger et gammel mundheld, at det er klageråb fra de
afdødes sjæle, som advarer søfolk mod at sejle til øen.
Af samme årsag har øens oprindelige befolkning - et større
samfund af halvdværge - også kunnet leve en fredsommelig
tilværelse uden nævneværdig kontakt med omverdenen.
Alt det ændrede sig imidlertid, da et skib fra Det Chatonske
Imperium, som ikke kendte til øens frygtsomme klipperev,
gik på grund ved øens sydkyst. Størstedelen af de ombordværende overlevede imidlertid og kunne snart konstatere, at
øen var en overordentlig rig kilde til sølv.
Herefter begyndte en overvældende strømning til øen, der
snart var befolket af alverdens racer og kulturer. Novus blev
kendt som ’den nye begyndelse’ og mange lykkeriddere og
lurvede typer rejste hertil i håbet om at finde hurtig rigdom.
Øens strategiske beliggenhed mellem Tharkien, Darkonien
og Norrland gjorde den kun yderligere eftertragtet. I øens
halv-dværge fandt man desuden en god og lettilgængelig arbejdskraft, som man gjorde til slaver og tvang til at hugge
sølv i minerne og til at anlægge havne til handelsskibene.
Det er denne smeltedigel af forskellige racer og kulturer, som
kampagnen udspiller sig i. Mange riger gør krav på øen, og
endnu har befolkningen ikke formået at finde en leder, som
har kunnet forene befolkningen.
Kampagnen udspiller sig ved Salamandersøen nær de to
kystbyer Nyhavn og Frihavn, som huser en broget flok af
forskellige racer og kulturer. Også sortelverne har etableret
sig på øen og skabt et samfund kaldet Sel Streea, der er åbent
for alle racer, og er blevet kendt som øens værste røverbule.

Ø vri ge s c e n a r i e r o g k am p agn er
Udover de anførte kampagner har der gennem tiden også været afholdt en række yderligere scenarier, hvor Niraham-verdenen har været brugt som kulturmateriale - herunder blandt
andet Asteria-kampagnen på Bornholm, Den Tredje Vej og
Tilbage til Aihlann Bachir. Materialet herfra er indføjet senere
i bogen, primært under beskrivelsen af de riger og kulturer,
hvor scenarierne fandt sted.
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