Den rätta vägen
-Ett äventyr till Dimmor & Borgar för avancerade karaktärer
Det här äventyret äger rum när äventyrarna har blivit mäktiga men också kända som klokt och rättskaffens
folk. Riksrådet behöver hålla ett rättsting ute på landsbygden där en domstol kan avgöra vem som har rätt i
diverse tvister och lagmål. Riksrådet är rädda att ifall de skickar ut sina vanliga byråkrater så kommer det
resultera i ett upplopp, så starka har motsättningarna mellan den centrala byråkratin och folket på
landsbygden blivit. Men äventyrarna är respekterade, om de kommer som riksrådets sändebud tänker man
att rättstinget kan hållas. De har rätt i den tanken. I utbyte för sina tjänster erbjuds karaktärerna officiella
titlar från riksrådet som kommer med lite land och garanterade pensioner den dag äventyrarna vill dra sig
tillbaka. Rättstinget går till så här: Gruppen är alla domare, en majoritet av dem måste vara överens för att
döma till något. Så ifall gruppen har tre medlemmar räcker det att två är överens för att fälla en dom men
ifall de är fem så behövs tre. Ifall det är ett jämnt nummer karaktärer i gruppen och de inte kan komma
överens tas benträningen fram så att de högre makterna kan avgöra . Gruppen har till sin hjälp byråkraten
Egil Ru som kan svara på praktiska frågor, undersöka saker och sköter pappersarbetet. Ru kommer aldrig
väga in om vad domen bör bli. Tvisterna de måste lösa är:
Björn Ekenborr mot Styrhild Efasdotter: De båda är druider och har börjat sälja samma sorts salva mot
eksem. Björn hävdar att han har uppfunnit salvan och att Styrhild köpte en burk, på något sätt listade ur hur
salvan tillverkas, och har börjat sälja en kopia. Han hävdar att detta är samma som att stjäla salvan och kräver
skadestånd. Styrhild förnekar inte händelseförloppet men hävdar att hon köpte salvan lagligt från Björn och
inte har stulit den. Har hon sedan gjort egen likadan salva att sälja är det inte något Björn har med att göra.
Riksrådet mot Grymma Blodkniv: Grymma är en mäktig äventyrare som dräpt många banditer och tagit
deras skatter som de plundrat från Riksrådets skattmasar. Riksrådet hävdar att det är deras skatter, Grymma
hävdar att det inte är säkert att det är exakt samma pengar och att de därför är hans. Det var inte som att
banditerna märkt upp sina skatter som ”stulna från skattmasarna” och ”annat”. Om domen går helt mot
Grymma kommer den röda vreden sänka sig över honom och han kommer försöka mörda domarna.
Gammelbark mot familjen Alfa Täljare: Gammelbark är en druid och enligt honom själv magiker. När
Alfa Täljares dotter Sylva blev kidnappad av Lodjur blev Alfa desperat och bad Gammelbark om hjälp.
Gammelbark lovade att döda alla Sylvas kidnappare och se till att flickan överlevde om han kunde få gifta sig
med henne vilket Alfa gick med på. Kort därefter slog blixten ned i Lodjurens gömställe och den
resulterande branden dödade alla utom Sylva. Gemmelbark hävdar att blixten var på grund av hans magi
vilket Alfa ifrågasätter. För att komplicera saker är det så, vilket inte är offentligt, att Sylva inte kidnappades
utan helt enkelt gick med i lodjuren.
Riksrådet mot Syster Spinnare: Syster är åtalad för mord genom att ha sålt icke-existerande kläder till en
adelsman, Bo Gyllenstjärner, som frös ihjäl. Syster hävdar att kläderna är magiska och bara kan ses eller
kännas av adeln. Bos änka Myrna hävdar att det är nonsens. Syster hävdar att Myrna måste vara en oäkting.

