
Spelare: Tina Backström 
Namn: Kapten Tindel 
Ålder: 27 
Koncept: Gråriddar, Jordmagiker  
Personlighet: Målmedveten, sprallig, nyfiken, dålig på att kompromissa 

Kännetecken: Gråriddartatuering på höger underarm 
 
Maginivå: Tränad (stycket fylls i av spelledningen) 
Element: Jord 
Förmågor:   
Växtlighet - Kan få blommor/gräs att växa 
Vinranka - En vinranka kommer upp ur marken och slingrar sig kring offret 
Sömnsporer - Du kastar ut sporer som utsöndrar en gas som kan söva en person. 10 min/ dos. 
Giftsporer - Du kastar ut sporer som utsöndrar en gas som orsakar smärta i kroppen. (ger ingen skada) 10 
min/dos. 
Dödssporer- Du kastar ut sporer som utsöndrar en gas som total förlamar en person och är dödligt efter två 
minuter. (kan stängas av) 
 
  
Bakgrund: 
Född i Zuba, föräldrarna krogägare i hamnkvarteren. Insåg rätt snabbt att hon hade växtlighet som förmåga, 
gillade att experimentera med olika alger och liknande från havet. När hon var stor nog att arbeta så fick hon 
hjälpa till som servitris/springflicka hemma men så snart hon blev gammal nog att lämna huset så sökte hon 
sig till gråriddarhuset för att få börja som magikerlärling.  
Hon arbetade hårt och insåg snart att hon föredrog att hålla sig inne i fästningarna än ute i fält. Abra var 
länge hennes bas innan hon anlände till Månborgen. Där favoriserades hon snart av den tidigare 
fångvaktaren, även han med jord som element, och under hans ledning fick hon lära sig hur man kontrollerar 
att magin finns kvar i burarna, hur man håller ordning på fångarna och självfallet grunderna i tortyr. Hon 
befordrades till kapten för 7 år sedan och när den tidigare fångvaktaren senare pensionerades för ungefär 
tre år sedan så blev hon genast tilldelad tjänsten. 
 
Hon respekterar Furst Zaid och lyder honom blint. Han är hennes förebild i mycket och hon strävar efter att 
bli lika respekterad och fruktad som honom. Ja, så långt som det nu går då man bara är fångvaktare. Men 
hon försöker eftersträva den perfektionism som Zaid önskar, även om hon själv valt egna metoder för att 
uppnå dessa. Man måste faktiskt inte vara tyst och bitter för att kunna göra ett bra jobb. Men trots sitt 
spralliga och sorglösa sätt så förväntar hon sig respekt från folk. Och får hon den inte så svänger hennes 
humör snabbt. Det gäller att hålla sig på god fot med både Tindel och Zaid för att inte ens arbete i 
fånghålorna ska försvåras väsentilgt.  
 
Rekvisita: 

Nyckel till Isoleringscellen i ett snöre kring halsen. 

Påse frön 

 

Relationer: 

Marius är den som du går bäst överens med då han är den enda i borgen som verka lite social. Zoroya och 
Joseme är båda alldeles för allvarliga och tråkiga för din smak. Dessutom verkar de inte förstå udden av hur 
mäktig och perfekt Zaid är utan är snarare dyrkare av Luciano, halvvargen, knasigt. 

 

 



 

Kommentarer: 

Otämjda drakryttare är en utmaning värd att ta sig an. 

Karaktären är passiv tills det bildas konflikter, tar då till våld.  

Ger ofta pigga lite omotiverade svar. 

Tar blint order uppifrån, förväntar sig respekt av de i samma rang eller lägre. 

 

Främsta mål med karaktären att ta fram de intriger vi vet att redan finns, skapa konflikter och överlag få liv i 

de andra så gott det går.  

Sekundärt mål, att fucka upp andra så mycket jag bara hinner. 


