Øen Ramvalt
Øen Ramvalt ligger adskilt et godt stykke øst fra resten af den kendte verden. Øen er den
mest østlige opdagelse, der endnu er gjort.
Øen Ramvalt befinder sig i et område, som mildest talt er virkelig usikkert farvande!
Imellem kystlinjen på det store kontinent vest for Ramvalt, og Ramvalts egen kyst går der et
bælte af stærk strøm, hvor det kolde vand, der udspringer fra Osheims nordlige gletschere,
mødes med det varme vand fra Lurms underjordiske vulkaner. Igennem verdenshistorien
har flere skibe forsøgt at undersøge farvandet, men først for 20 år siden lykkedes det den
berømte orksøfarer, Flådekaptajn Sysmund Sakarias Ramvalt at lede en succesfuld
ekspedition til øen. Ekspeditionen nåede op på 300 hundrede mand og inkluderede
medlemmer af alle racer, præster fra de tre religioner, en druide og en mentalist.
Sysmund S. Ramvalt og hans besætning var forsvundet i over 2 år, før de dukkede op igen i
kendte farvande på kystlinjen. Sysmund S. Ramvalt og hans navigatør Estralian Malus
(Elver) var de eneste to overlevende, og de vendte ikke tilbage i deres skib, men derimod på
en tømmerflåde. Udhungrede, slidte og trætte blev de to mænd reddet i land. Estralian
valgte hurtigt at forlade verdensregeringens hovedkvarter for at gense sin fader i Corynia.
Sysmund S. Ramvalt derimod aflagde vidne rapport om de mest vanvittige ting. Han talte om
guld, ædelstene uendelige mængder rigdom. Og hvordan besætningens druide havde udtalt
sig, at stedet emmer af magi og kostbare hemmeligheder!
Men vidnerapporten fortæller også at Ramvalt fortalte videre med udspilede øjne om talende
dyr og træer, omkring sult, kannibalisme, søuhyrer, spøgelser og andre forfærdelige
skikkelser!
Han fortalte at folks egne skygger havde forrådt dem, og fortalte hvordan mørket var
kommet nærmere, og flere var døde, én efter én..
Ramvalts vidneforklaring blev afbrudt, efter han kastede sig ud i en særdeles detaljeret
beskrivelse af en gigantisk lilla mus, som spyede ild, og var iført kjole..
Verdensregeringens bedste læger blev sat til at undersøge ham. Hans krop bar tydelige
præg af både hård fysisk overbelastning, sult og udsættelse for magi, men det tog ikke
lægerne længe at nå frem til enighed om, at Sysmund var skingrende sindssyg og havde
pådraget sig adskillige sindslidelser på sin tur!
Verdensregeringen konkluderede dog, at Sysmund dog havde været klar nok i hovedet, da
der taltes om eventyr, kostbare skatte og magi. og derfor har verdensregeringen en
interesse i øen. Imidlertid er ekspeditionen til øen ualmindelig farefuld, og det er langt fra alle
skibe, som det lykkes at nå frem til øen i.

Verdensregering har derfor satset højt på de almindelige folks engagement sagen, og ved
flere universiteter, skoler og uddannelser ses muligheden for at deltage i en ekspedition som
den største ære.
I de overfyldte fængsler har verdensregeringen givet mulighed for at benåde kriminelle, som
ikke er dømt for mord eller lignende hårde straffe, ved at afsone deres straf på Ramvalt.
Ramvalt ekspeditionen har til formål at oprette beboelse på øen Ramvalt og skabe
fundamentet for et samfund. Derudover skal ekspeditionen selvfølgelig også udforske øen
for rigdomme og hemmeligheder som kan være relevant for verdensregering.
Som udgangspunkt er det et kendt faktum, at hvis man tager til Ramvalt, så er der ingen vej
tilbage, og der bliver ikke arrangeret transport væk fra øen.  Den eneste skemalagte
transport væk fra øen er om nogle få år. Eller hvis Ramvalt samfundet bliver stort og stærkt
og selv anlægger en havn, som de kan stævne ud fra!

