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Gryningens beskyddare till rollspelet
Mutant: Hindenburg ute nu
Läget i Pyrisamfundet är mer desperat än någonsin. Svarta moln hopar sig i alla
väderstreck, och Samfundets själva existens är hotad av mörka krafter med rötter
ända tillbaka till den Gamla tiden. Men ännu är allt inte förlorat. En liten skara
antihjältar i Hindenburgs gränder har ännu chansen att och rädda dagen och
slutligen befria Pyrisamfundet från forntidens bojor.
Välkommen tillbaka till Pyrisamfundet! Rollspelsäventyret Gryningens
beskyddare till rollspelet Mutant: Hindenburg släppes idag av Fria Ligan förlag.
Gryningens beskyddare är en episk kampanjmodul till rollspelet Mutant:

Hindenburg. Genom att ge sig in i äventyren i den rikligt illustrerade
spelboken på 216 sidor kommer spelarna att kunna avslöja monumentala
hemligheter som drivit fram det nuvarande krigstillståndet och avgöra hela
rikets framtid. Hur Gryningens beskyddare än slutar kommer världen aldrig att
vara sig likt igen…
Läs mer om Gryningens beskyddare här.
RECENSIONSEXEMPLAR & INTERVJUER
Vill du beställa recensionsexemplar eller intervjua spelskaparna?
Mejla: pr@frialigan.se

Om grundspelet Mutant: Hindenburg
Grundspelet Mutant: Hindenburg är den fristående fortsättningen på Mutant:
Undergångens arvtagare och Mutant: År noll. Spelet bygger vidare på alla
tidigare postapokalyptiska utgåvor av Mutant och knyter dem samman i ett
storslaget äventyr.
Mutant: Hindenburg är ett komplett rollspel med fullständiga regler för att
spela muterade djur, robotar, psimutanter och både muterade och ickemuterade människor. Spelmotorn bygger på År Noll och är helt kompatibelt
med grundspelet och expansionerna.

VAD ÄR ETT BORDSROLLSPEL?
Bordsrollspel är ett samarbetsspel i bokform som spelas genom improviserad
dialog. En person tar på sig uppgiften att leda spelet och resten av
deltagarna är spelare. Varje spelare agera som sin karaktär genom dialog och
beskriver vad de gör i olika situationer som de hamnar i. Alla spelarna
improviserar och samarbetar med varandra för att komma vidare i handlingen
och skapa en gemensam berättelse.
Spelledaren presenterar världen för spelarna, beskriver personer och
utmaningar som de möter och vad deras handlingar orsakar för konsekvenser.
De enda obligatoriska tillbehören i rollspel är rollspelsböcker samt papper,

penna och tärningar – fysiskt eller digitalt.
Några av de mest legendariska bordsrollspelsserierna i Sverige under 80-talet
var Mutant, Drakar & Demoner och KULT. Idag ökar rollspelandet starkt
världen över, både som fysiska och digitala spelböcker och genom Virtual
Tabletop-appar. Svenska rollspelsutvecklare hyllas internationellt för att
vara nyskapande och banbrytande och har de senaste åren vunnit många
stora internationella priser.

Fria Ligan förlag ger ut skönlitteratur, konstböcker och rollspelsböcker i
Sverige och internationellt. Vi har publicerat en rad prisbelönade
rollspelsböcker, hyllade konstböcker och romaner som öppnar dörrar till
fantastiska världar.
Våra rollspel inkluderar Nordiska väsen baserat på Johan Egerkrans
kritikerrosade bok med samma namn, Ur varselklotet (vinnare av fem ENnie
Awards 2017) och Flodskörden, baserade på Simon Stålenhags hyllade
konstböcker med samma namn, retrofantasyspelet Svärdets sång (vinnare av
fyra ENnie Awards 2019), det postapokalyptiska Mutant: År Noll, science
fictionspelet Coriolis – mörkret mellan stjärnorna, fantasyspelet Symbaroum
och det officiella ALIEN-rollspelet baserat på ALIEN-filmerna.
Förlagets skönlitterära utgivning inkluderar romanerna De levande döda
och Döden är bara början av Gunilla Jonsson och Michael Petersén, romanen
Avgrund av Jeff VanderMeer, romanen För Gudinnan och novellantologierna
Samlade svenska kulter och Kaknäs sista band av författaren Anders Fager,
novellantologin Zonen vi ärvde av författarkollektivet Fruktan och konstboken
Nils Gulliksson: illustrationer och skisser av Orvar Säfström.
Vi har även publicerat de kritikerhyllade narrativa konstböckerna Passagen, Ur

varselklotet, Flodskörden och Urtidsbilder av den internationellt hyllade
visuella berättaren Simon Stålenhag samt de illustrerade utgåvorna av de
klassiska skräckberättelserna Vid vansinnets berg – Volym 1ochCthulhu vaknar
av H.P. Lovecraft, illustrerad av François Baranger.
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