
FIBER
Härkomst
En människans avkomma vilket lämnats djupt inne 
i den mörkaste skog för ett dödens öde. Detta nu 
övergivna knyte möter en ny värld, bortom 
människans vetskap, när dess tårar rör vid ett 
rovdjurs moderliga sinne.
Rovdjuret, som exempelvis kan ha varit varg eller 
räv, biter i sin lya försiktigt upp det hårt lindade 
tyget om den lilla varelsen som nu kommer att 
förbli en Fiber. Modern mättar dess mage med sin 
modersmjölk och allt eftersom tiden går utvecklas 
de med stora lyhörda öron, en praktfull svans samt 
andra karaktäriska drag från moderns art.

Beteende
Förutom de karaktäriska dragen är Fiber nyfiken av 
naturen och hindras inte från att tassa på äventyr 
allierande med andra Fiber. På dessa äventyr kan de 
bland annat få fram information från utomstående 
raser för att sedan använda till egen fördel, eller 
vistas på värdshuset inte bara för att äta serverad 
mat, utan även för att diskret kleta matrester på 
människor enbart för eget nöjes skull. De iakttar 
sedan den mat osande människan en tid för att få 
sig ett gott skratt när de jagas av diverse hungriga 
djur. Människan agerar även här perfekt lockbete för 
Smådjur såsom råttor och fåglar som Fiber gärna tar 
hem till sin lya som bidrag till ett mål mat.
Man kan tänka sig att trotts ovetskapen om sitt 
egentliga ursprung hyser Fiber djupt inne i själen en 
viss avsky till människor och därav njuter av att göra 
livet lite surt för dem.

Karaktärisering
Förutom det mest karaktäriserande dragen, såsom 
stora öron och svans, har alla ränder på näsan och 
mönster de lägger till i sina ansikten, varför detta 
görs är det ingen som vet.
Genom att de anses vänligt sinnade av de olika 
raserna kan de röra sig relativt fritt i landet. De 
smyckar ut sig med inspiration från olika raser dels 
för att se fina ut och dels för att undvika att bli jakt-
byten. De använder sig då främst utav en liten 
dekorerad hatt som pryder deras annars 
tilltufsade hår, små bjällror, mängder utav pälsbollar 
och hårtufsar.
Människan ser fiber som pest men det är även bara 
dem, såvida ingen annan ras/varelse gör dem något 
illa, som råkar ut för Fibers retsamma påhitt. 

”Det ryktas i landet att människan är så dum att de 
distraheras av Fibers små hattar och på så vis missar 
alla karaktäriserande drag och Fiber kan då med sin 
snabb- och smidighet röra sig som de behagar samt 
utsätta den stående människan för diverse påhitt, 
och att kasta kotte här är mer regel än undantag.” 
Huruvida detta påstående är sant eller inte är okänt.
Fibers slughet används flitigt för att komma in på 
värdshuset. De täcker för svansen och döljer gärna 
öronen med en huva för att inte ens de mer 
intelligenta varelserna skall känna igen dem 
undertiden de äter, lyssnar och iakttar.

Uttryckssätt
”Märf” - ett underligt läte som Fiber ger ifrån sig. 
Utöver detta talar de sig förstådda med andra 
varelser och raser samt att de kan använda sig utav 
karaktäriserande uttryck från den egna djurarten.

Strid & Vapen
Trotts att Fiber gärna inte ger sig ut i strid så 
beväpnar de sig inför försvar med en kortare 
grenbit som karvats vass. Detta mycket för att tyngre 
vapen skulle försämra dess smidighet och begränsa 
rörelsefriheten som djur. Det förekommer dock, om 
än ovanligare, att Fiber lär sig utav andra varelser 
att tillverka en yxa, det vill säga att slipa en sten som 
binds fast på en grov grenbit.
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Vapenexempel
http://www.calimacil.se/weapons/all/orc-dagger-black.
html
http://www.calimacil.se/weapons/all/erik.html


