sce na r io täv l ing 2012

östen 2012 utlyste Fria Ligan en scenariotävling till rollspelet Svavelvinter. Reglerna var lika enkla som hårda: Skriv ett komplett scenario till
spelet på max två sidor text. Äventyr i så väl klassisk som karaktärsdriven stil var välkomna.
När tidsfristen löpt ut hade fyra mycket spännande och välskrivna äventyr landat i Fria Ligans postlåda; alla i karaktärsdriven stil. Samtliga fyra
bidrag presenteras i sin helhet i detta dokument. Till vinnare utsågs David
Altsäters Kärleksspelen – men alla fyra äventyr är väl värda att testa och kan
skänka en kvälls karaktärsdrivet nöje i Trakorien eller bli början på något
längre. Bidragen publiceras i befintligt skick – Fria Ligan har bara gjort layout
och en ytlig språkgranskning.
Mycket nöje – och stort tack till skribenterna David Altsäter, Jörgen Karlsson, Andreas Williamsson och Joel Haglund!
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kärleksspelen
Av: David Altsäter

Sjublommors afton drar sig allt närmare – en fruktbarhetsfest
som firas varje vår i Bretalva. Folk tenderar att bli väldigt kärlekskranka under högtiden. En av dessa är adelskvinnan Jassika da Spinalunga, dotter till hertigen Ariano da Spinalunga.
Jassika må vara sugen på romans, men hon tänker inte nöja sig med vem som
helst! För att sålla ut den främsta har den neurotiska damen utlyst en storslagen tävling som hon kallat Kärleksspelen. Många hoppfulla har ställt upp
i tävlingens sju grenar som utspelar sig på Spinalungas lantgods Villa Millefoli. Hela kalaset avslutas på Sjublommors afton med en hästkapplöpning på
Bretalvas slätter. Kärleksspelens segrare blir lovad Jassikas hand i äktenskap.
Scenariot inleds två dagar innan Sjublommors afton. Tre grenar har redan
avklarats och den fjärde är i full gång. Fram tills nu har det skett en utslagning
i varje gren och nu ska de fyra finalisterna tas fram. Karaktärerna har på olika
sätt klarat sig igenom de tidigare grenarna – skicklighet, fusk eller mutor.

S ta rt s c en

Karaktärerna skall precis tävla i den fjärde grenen; fäktning. De har ställts upp
med träsvärd på ett lerigt fällt till skratt från det enkla bondfolket – som älskar
att se ädlingarna svettas. Det är tänkt att startscenen skall bli en rolig inledning
på scenariot och befästa karaktärerna. Därför antar scenen en mer styrd form.
Varje karaktär har en egen motståndare som på något sätt är en självklar förlorare. Rödtunga har mutat sin och Bregustos motstånda ger upp nästan direkt
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när han inser att han inte har någon chans. Oktavias har redan förgiftat sin motståndare som oavsett hur konfliktslaget går faller medvetslös på marken. Rasimon
har tur och fick den fetaste och mest berusade motståndaren (med 1 i alla blod).

S c ena r i o t s s t r u k t u r

Handlingen i scenariot Kärleksspelen kretsar kring de tre kvarvarande tävlingsgrenarna. Det blir tre tydliga punkter i scenariot där alla deltar. Därutöver är scenariot helt karaktärsstyrt. Spelarna uppmuntras fuska, sabotera, ljuga, muta och
göra allt som står till deras förfogande för att ta sig fram i kärleksspelen.
Det är tre tävlingsgrenar kvar i Kärleksspelen, de två första lämnas med
varm hand till berättaren. Den sista grenen måste dock vara hästkapplöpning
(där ädlingarna får skicka en förkämpe). Reglerna är enkla, de fyra finalisterna
samlar mellan 1-4 poäng i varje gren och den med flest poäng när hästkapplöpningen är avklarad tar hem hela spelet.

B e s k r i v n i n g av k a r a k tä r er na
yy Ri g a ld o ” R ö d t u n g a” B e ls i r ia

Du har alltid kämpat efter att ha alla blickar riktade
mot dig. Sedan barnsben har det varit din högsta
önskan att synas och höras. Kanske har det med din
fars känslokyla att göra. Men du lever ju gott och är
fantastisk. Så varför bry sig?
Utseende: En tilltalande man med klara ögon
och vågor i håret.
Rykte: 1
Rikedom: 5
Erfarenheter:
1. Växte upp med en stark tro på aristokratins överhöghet
2. När jag var tio stal jag en skinka men lade skulden på min bror
3. Som sjuttonåring fick jag namnet ”Rödtunga”
när folk rodnade av mina smädelser
Öde: Att alltid synas i händelsernas centrum
Förbannelse: Förblindas lätt av frestelser
Förmågor: Adlig 1, Okvädning 2
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yy B r e g usto av St r o n s

Du är luspank. Alla dina pengar har gått åt till att försörja ditt missbruk och nu
står du här utan en trakin för ditt namn. Din enda utväg är att gifta dig rikt,
men vilken kvinna vill ha dig?
Utseende: En svartmuskig 25-årig man med grova armar.
Rikedom: 2
Erfarenheter:
1. Blev under träning ofta slagen sönder och samman av mina äldre
bröder
2. Tjänstgjorde i tre år som hirdman men slutade när mitt missbruk
avslöjats
3. Blev luspank efter att ha spenderat alla mina pengar på opiander
Öde: Att upprätthålla hedern till varje pris
Förbannelse: Beroende av opiander
Förmågor: Adlig 1, Svärdskonst 1, Ryttarkonst 1

yy O k tavi a s da P r ivav i

Din familj blev utskrattad efter en skandal i din barndom, något du aldrig kunnat glömma. Nu tänker du använda dina speciella talanger för att vinna Kärleksspelen och ta upp dig i samhället för att äntligen få din hämnd.
Utseende: En man på 30 med begynnande flint och pösmage.
Rikedom: 4
Erfarenheter:
1. Växte upp i ett kärlekslöst hem där alla tävlade om makten
2. När jag var tolv vanhedrades mitt släktnamn och familjen splittrades
3. Lärde mig kemins grunder och levde en kort stund som hemlig
drognasare
Öde: Att se mitt inflytande styra andras handlingar
Förbannelse: Tappar omdömet när släktens vanrykte kommer på tal
Förmågor: Adlig 1, Intrigmakare 1, Drogmakari 1

yy Ra s i mo n B e l f u n da ( To c a n d r a )

Du är en lurendrejare och ficktjuv från Tricilve. Du förälskade dig i Jassika da
Spinalunga när du spelade den unga stallpojken Hubbo. Du har förklätt dig
till Rasimon Belfunda och ställt upp i kärleksspelen. Det faktum att ni båda är
kvinnor tror du inte kommer att utgöra ett problem.
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Utseende: Framstår som en drömprins med böljande blont hår.
Rikedom: 3
Erfarenheter:
1. Växte upp på ett barnhem där barnen fick jobba hårt från tidig
ålder
2. När jag var 12 flydde jag från barnhemmet och levde på gatan
3. Gick med i en resande cirkus- och tjuvtrupp när jag fyllt 16
Öde: Att följa hjärtats väg
Förbannelse: Kan inte motstå en älskads önskan
Förmågor: Artisteri 1, Tjuvkonster 2

B i f i g u r er
yy Ja ssi k a da Sp i n a lu n g a

Jassika är helt säker på att världen kretsar runt henne. Hon kommer försöka
styra Kärleksspelen som hon vill. Just nu är Rasimon hennes favorit.
Mål: Gifta sig med den främsta ynglingen på Paratorna

yy S ha z u r a da Gru m m , Ja s s i k a s u t sän da spion

Shazura är jämngammal med Jassika och har varit hennes lekkamrat sedan de var barn. Agerar Jassikas spion under kärleksspelen och går hennes
ärenden.
Mål: Att själv finna den sanna kärleken

yy at ti mus a b V u m bre

Den sluge trinsmyriska handelsmannen står i skuld till Hertig Ialsop da Kamesti och agerar som den Nya sfärens förlängda arm under Kärleksspelen.
Mål: Att få Jassika att stödja Nya sfären

yy Abr i o n av Sv e dj e

Hovakademikern Abrion av Svedje går kejsarinnans ärenden, men egentligen
är han mer intresserad av insektslivet på Bretalvaslätten.
Mål: Att få Jassika att stödja kejsarätten

yy H a lla S ku g g fa r n e

Hon är utklädd till en helig kvinna men går under manet Halla Skuggfarne och
är en lönnmördare från Rhabdorana.
Mål: Att mörda Jassika da Spinalunga så brutalt som möjligt
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yy K a pp lö p n i n g s m ä sta r e n C is e r o

Det är allmänt känt att stallmästaren Cisero är kung på hästryggen. Karaktärerna kan vilja övertala honom att vara deras förkämpe.
Mål: Att försörja sina sjuka barn

F ö r s l ag på i n d i v i d u ell a
p röv n i n g a r

yy Ri g a ld o ” R ö d t u n g a” B e ls i r ia

Rigaldo kan bli scenariots lustigkurre. Se bara till att utmana hans öde och utsätta honom för många frestelser så kommer det att flyta på bra.
»» Jassika skickar Shazura för att testa Rigaldos hängivenhet. Shazura faller för Rigaldo som tvingas handskas med tjänsteflickans inviter.
»» Abrion av Svedje lovar hjälpa Rigado att vinna i utbyte mot att han
övertalar Jassika att ge sitt stöd till Kejsarmakten.

yy B r e g usto av St r o n s

Bregusto kan vara lite svårspelad då han inledningsvis vägrar fuska. Men kanske kan han ändra sig om doften av trakiner får honom att överge sitt öde?
»» Skuggfarne erbjuder Bregusto en ansenlig mängd trakiner om han
hjälper henne komma nära Jassika. Skuggfarne kan vara mer eller mindre uppenbar i sina intentioner.
»» Fattimus ab Vumbre eller Abrion av Svedje lovar hjälpa Bregusto att
betala sina skulder i utbyte mot att han vinner och övertalar Jassika att
ansluta sig till rätt politisk falang.

yy O k tavi a s da P r ivav i

Oktavias är scenariots fula fisk. Hans drogmakerikunskaper gör honom farlig
för de andra karaktärerna, men låt inte Oktavias använda sina kunskaper utan
konsekvenser.
»» Jassika har bestämt att Oktavias inte får vinna Kärlekskampen. Shazura skickas för att snoka runt i Oktavias angelägenheter och försöka
pressa honom att ge upp.
»» Fattimus ab Vumbre får reda på att Oktavias har drogat sina motståndare. Han försöker utpressa Oktavias för att gå Nya Sfärens ärenden.

yy Ra s i mo n B e l f u n da ( To c a n d r a )

Intrigen med Skuggfarne är avgörande för Tocandra, som till varje pris kommer att skydda kvinnan hon älskar.
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»»
»»

Under någon tävlingsgren ser Tocandra hur Jassika utan att titta kastar
iväg en tvärstrimmig trägroda som någon lagt på hennes stol.
Shazura ser hur Tocandra byter om och inser att hon är en kvinna i
förklädnad.
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ko l f l ag o r na s
kastell
Av: Jörgen Karlsson

Under de tidiga morgontimmarna, efter ett långt och krävande dryckeslag i furstendömet Kharasma på den trakoriska ön
Palamux, diskuterar en handfull tappra och fortfarande vakna bordsgäster äldre tiders furstar och deras bragder. Bland
de mest talföra finns de båda furstesönerna Arn Dunkelbrink
och Ambrion Blåtryne. Arn är den som rättmätigt kommer
att ärva Kharasmas furstetitel medan Ambrion avundsjukt
tycker att han själv är oändligt mycket bättre lämpad att sitta
på draktronen än sin tröge bror. Under fyllepratet lurar Ambrion sin bror att utföra en bragd värdig den store anfadern
Baskimer Brushane. Arn svär då övermodigt, i guden Trocuspas namn, att inte göra anspråk på tronen förrän han ensam
dräpt en drake. Därefter stövlar han ut ur stockhallen för att
påbörja sin legendariska resa.

S ta rt s c en

Scenariot börjar i bankettsalen i det undanskymda kastellet Dovershall där
Arn Dunkelbrink fann draken Blatifagus och utkämpade sin första strid mot
odjuret. Dovershall ligger i ett av alla otaliga små furstendömen som finns
i den stora skogen Danklern, öster om Staden O. Kastellet är uppfört på en
mäktig klippa i en skogsklädd dalsänka, långt borta från all ära och redlighet.
En trakorisk mil sydväst om Dovershall ligger byn Kelm där några hundra
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skogsbönder lever sina strävsamma liv under stränga herrar. Byborna har
aldrig haft några större förhoppningar om att kunna lämna sin olyckliga tillvaro, speciellt inte sedan Blatifagus bosatte sig i kastellet och gjorde trakten
livsfarlig att vistas i.

Ba n k e t t s a len

Tre dagar efter Arns kamp med Blatifagus har fem tappra skogsbönder övervunnit sin rädsla och beslutat sig för att plundra kastellet. Den syn som möter
dem när de stiger in i Dovershall sönderbrända bankettsalen är inte riktigt
vad de väntat sig. På golvet ligger en svårt brännskadad riddare, halvkokt i sin
plåtrustning. I ett hörn ligger drakens avhuggna svansstump och piskar upp
kolflagor och aska. På väggen ovanför högsätet hänger en ikon föreställande
helgonet Abenazer som blickar ut över salen och begrundar livets förgänglighet. En förundransvärd stor pöl svartnat drakblod täcker delar av golvet, ett
tydligt bevis på riddarens tapperhet. Bredvid riddaren finns också ett mystiskt
föremål som liknar en söndersliten urinblåsa som fortfarande innehåller några pärlskimrande droppar. Scenariot kan börja…

K a r a k tä r er na

Tre av de fem skogsbönderna som vågar sig upp till kastellet efter Arns Dunkelbrinks kamp med Blatifagus är scenariots karaktärer. Samtliga är unga
skogsbönder som sett draken flyga sin väg och nu hoppas kunna lämna sina
fattiga och mödosamma liv genom att finna drakens skatt.

yy A mag usta

Som det enda barnet till den försupne Hudor Träckbyxa har ditt liv inte varit
lätt. Efter din mors död har du ensamt fått slita ont på familjens lilla åkertäppa
och ta hand om djuren. Det tröttsamma arbetet görs inte lättare av din koleriske far som bara klagar och tycks avsky dig för att du är kvinna.
Öde: Att lämna Kelm och söka sig ett nytt liv i Staden O.
Förbannelse: Känner sig svag fast hon egentligen är stark.

yy Mu lt r a n d o

Sedan du var liten har du arbetat med din far och dina bröder i skogen. Men det
slitsamma livet som skogshuggare känns inte som din rätta lott. Du drömmer
om att samla alla stridbara män och kvinnor i Kelm med omnejd under din
fana och befria folket från furstendömets tunga bojor.
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Öde: Att resa en bondearmé och göra uppror.
Förbannelse: Tror att alla är hans vänner.

yy K a lm e r a

Din enda riktiga vän i Kelm är kafrilerprästen Burnardo från Mereld. I det tempel som uppförts till Tigwalvans ära har du lärt dig mycket om lärans dygder
som fångat ditt intresse. Din familj förstår sig inte på den kallelse som brinner
i ditt hjärta utan önskar istället gifta bort dig till en enfaldig skogshuggare.
Öde: Att göra en pilgrimsresa till Mereld och lära sig ljusets princip.
Förbannelse: Hatar de som hävdar den starkes rätt.

B i f i g u r er

Bifigurerna i detta scenario är karaktärernas två medplundrare samt Arn Dunkelbrink.

yy Va lln ack Va l im o

Son till Kelms starke man och självutnämnd anförare av plundrarna. Han försöker hålla upp en modig fasad men är egentligen livrädd för att Blatifagus
skall återvända och åter dränka bankettsalen i eld. Han försöker hela tiden
styra letandet efter drakskatten och prövar att beordra de tre karaktärerna att
utföra alla farliga göromål. Själv håller han sig alltid på säkert avstånd från alla
verkliga som inbillade faror.
Mål: Att hitta drakskatten med så liten risk för egen person som möjligt.

yy Ja ma n da

En ärrad kvinna med mycket mod i sitt hjärta. Hon är en av få kvinnor i Kelms
ynkliga milis och hon är känd som en vild men dumdristig kämpe. Hon föraktar svaghet, även hos kvinnor, och hånar de som visar harhjärtat beteende.
Jamanda kommer inte att låta sig domineras av någon om de inte kan visa upp
stor tapperhet och även då är hon motvillig. Bara genom att rädda Jamandas
liv kan hon fatta tycke för någon.
Mål: Att visa djärvhet och hitta ett mäktigt vapen värdig hennes tapperhet.

yy Ar n D u n ke l bri n k

Arvfurste av Kharasma som svurit att dräpa en drake. När scenariot börjar är
Arn svårt brännskadad av drakens eld och ligger till synes hjälplös på bankettsalens golv. Han pendlar med ojämna mellanrum in och ut ur medvetslöshet
och är mycket förvirrad över den rådande situationen. Han är bland annat inte
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säker på om de fem skogsbönderna är där för att hjälpa eller dräpa honom. Arn
har dock kvar styrkan i armarna och kan om någon kommer riktigt nära sputa
eld på eventuella angripare.
Mål: Att bli frisk och därefter fortsätta sin kamp mot Blatifagus.

P röv n i n g a r

Här följer tolv förslag på individuella prövningar som berättaren kan utsätta
de tre karaktärerna för. Om berättaren vill kan vissa av prövningarna kastas
om men det skall i slutändan alltid finnas fyra prövningar för varje karaktär.

yy A mag usta

»»
»»
»»
»»

Vallnack tar några steg mot den avhuggna svansspetsen men ändrar
sig och ber sedan Amagusta att visa sitt mod genom att hämta den
förrädiska tingesten.
Jamanda misstänker att det kan finnas ett dolt utrymme bakom ikonen av helgonet Abenazer och ber Amagusta att undersöka saken.
Arn höjer ett finger mot Amagusta och med torr stämma ber han om
vatten.
Jamanda börjar gräva i en förkolnad skräphög efter föremål som kan
ha överlevt hettan. Hon hittar en guldring och i upphetsningen som
följer märker hon inte var hon stoppar fötterna. Hon snubblar till över
en sten och landar på baken i halvtorkat drakblod. Omedelbart börjar
blodet att fräta sönder byxorna och i panik ropar hon på hjälp från
Amagusta som står närmast.

yy Mu lt r a n d o

»»
»»
»»
»»

Vallnack beordrar Multrando att ta vapenbältet från Arn och leta igenom hans kropp efter dolda föremål.
Jamanda anförtror till Multrando att hon tror att drakskatten kan finnas gömd i källaren och föreslår att de två försöker smita iväg för att
leta efter den.
Arn sträcker sin hand efter det märkliga föremål som liknar en söndersliten urinblåsa. Den enda som upptäcker detta är Multrando.
Multrando hittar en låst ekdörr på vilken någon har ristat in en vargliknande figur. Han tycker sig också höra ett mystiskt skrapande ljud från
andra sidan dörren.

yy K a lm e r a

»»

Vallnack anförtror till Kalmera sina misstankar om att riddaren kan
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»»
»»
»»

var farlig och ber henne att hämta några stenar så att de kan stena
honom från säkert avstånd.
Jamanda pratar med Kalmera och föreslår att de tillverkar en bår så
att de kan bära ner den modiga riddaren till byn för att få vård hos
kafrilerprästen.
Arn vaknar till och ber Kalmera att komma närmare. När hon är så
nära att bara hon kan höra frågar han om hon kan hämta hans svärd
Nabakos som finns någonstans i rummet.
Vallnack och Jamanda beslutar sig för att tillsammans leta efter drakskatten i en angränsande sal. En stund senare hörs ett fruktansvärt
brak som om taket rasat in. Strax efteråt kommer Vallnack springande
och han skriker panikslaget att draken har återvänt. I förvirringen som
uppstår krockar han med Kalmera.
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kampen
om arvet
Av: Andreas Williamsson

Adalbus Buske är död. Ett helt liv av frosseri och dryckenskap har
äntligen tagit ut sin rätt och efter ännu en orgie i sparvtungor,
moskoriskt vin och kvinnor unga nog att vara hans barnbarn
fick hans överansträngda organ nog. Adalbus inträdde i döden
med samma värdighet som han levt sitt liv; kippande efter andan och med ögonen tillbakarullade i kraniet, kollapsade han
över bankettbordet och stänkte ned stora delar av Tricilves högre societet med sött vin, sur sås och små delar av sparv.
Efter död kommer arvskifte och detta är sällan en enkel procedur i en stad som
Tricilve – särskilt inte när det handlar om ett förmöget lik, många intressenter
och lagar som är öppna för kreativ tolkning. Nedan presenteras en lista över de
personer som har starkast anspråk på arvet och hur de tänker gå till väga för
att driva igenom sin vilja.
Rollpersonerna förväntas antingen arbeta åt någon av dessa personer eller
så vill de själva göra anspråk på arvet efter Adalbus.
Här presenteras scenariots aktörer:

S eli s i a M a ln yc k a

affärskvinna , ockrare

Selisina livnär sig på att hantera allehanda ekonomiska transaktioner, framförallt försäkringar, lån och valutaväxling. Hon har växlingskontor och repre-
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sentanter i flera av trakoriska rikets större städer, men har sitt högkvarter och
merparten av sin verksamhet i Tricilve.
De flesta föreställer sig ockrare som snåla, skrumpnade människoskärvor,
böjda och skumögda av många nätters läsande av räkenskaper och penningar.
Selisina är dock en rundlagd och fryntlig matrona, som generöst bjuder på
hemlagad kola och medlidsamt lyssnar på andras olyckor och motgångar. När
andra ockrare vägrar låna är hon desto mer generös och tar aldrig upp tråkiga
detaljer som ränta, risk eller avbetalningsplaner.
Det dröjer emellertid inte länge förrän klienterna inser att Selisina är en
stenhård affärskvinna under den vänliga ytan och ytterst sällan ger sig in i affärer som hon själv förlorar på. Kan klienten inte betala pungslår hon istället
dennes familj, släktingar, kollegor och bekanta. I värsta fall får klienten arbeta
av sin skuld under närmast slavliknande förhållanden.
Adalbus affärer gick allt sämre de sista åren innan hans död och därför
var han tvungen att låna stora summor pengar av Selisia, något som han
lyckats hemlighålla för att inte tappa ansiktet inför sina konkurrenter och
kollegor. Nu är det dags för Selisia att återkräva sina pengar ifrån hans
dödsbo.

yy Fö r d e la r

Följande saker talar för Selisia sak:
Undertecknat skuldebrev: Hon äger ett skuldebrev försett med Adalbus signatur och bomärke.
»» Vittnen: Flera tjänstemän på hennes och Adalbus kontor har bevittnat
både transaktionerna och deras frekventa möten.
»» Fruktad: Tricilive är fullt av människor som är rädda för Selisia eller
som är skyldig henne tjänster.

»»

yy N ack d e la r

Följande saker talar mot Selisia:
Föraktad: Tricilves bättre bemedlade ser henne som en uppkomling, en
utböling som köpt sig en titel och klättrat på samhällsstegen på bättre
människors bekostnad.
»» Under utredning: Myndigheterna misstänker Selisia för att i flera fall
gått över gränsen och gjort affärer med rikets fiender. Även om de fortfarande håller på att samla bevis så motarbetar de gärna henne på
olika diskreta sätt.
»» Snål: Selisia vill helst komma undan så billigt som möjligt och betalar
ogärna mer än absolut nödvändigt för andras tjänster.

»»
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yy M e to d e r

Så länge det bara sker diskret så har Selisia inga problem med utpressning,
våld, förfalskningar eller andra typer av skamgrepp. Rena mord är hon dock
försiktig med om hon inte blir desperat eller övertygas om att det är riskfritt.

M a lk i s t er B u s k e

s ö rjande ätteläggare

Malkister saknar helt faderns näsa för affärer och ekonomi. Ett långt rumlarliv har alltid varit hans dröm och hans charm, sociala förmåga och generositet har gjort honom till ett välkänt namn ibland Tricilves övriga lättingar, festprissar och arvtagerskor. Utan de ekonomiska förutsättningarna
för ordentliga utsvävningar skulle Malkisters existens vara helt meningslös och ovärdig.
Malkister är fryntlig, disträ och lättsam, en överårig pojke med växande kulmage, begynnande flint och ett glest helskägg. Han har djupa kunskaper om livets
goda – bra viner, Tricilves främsta restauranger, hur man skyddar sig från pinsamma könssjukdomar – men vet inget om mer vardagliga ting som varifrån pengar
kommer eller hur man tvättar en tunika.
Adalbus var väl medveten om sin son svagheter och planerade alltid att trygga honom ekonomiskt efter sin egen död.

yy Fö r d e la r

Följande saker talar för Malkister sak:
Testamente: Malkister har Adalbus testamentet i sin ägo och detta stipulerar tydligt att alla pengar ska gå till sonen.
»» Bra advokat: Malkister har lyckats anlita faderns gamle lagvrängare
Kerimissa Silvertunga, en välkänd och mycket kompentent person.
»» Omtyckt: Malkister och hans fester är välkända och han har många
vänner och bekanta inom Tricilves rika och mäktiga.

»»

yy N ack d e la r

Följande saker talar mot Malkister:
Världsfrånvänd: Malkister är naiv och lättpåverkad. Lämnas han utan
övervakning kan nästan vad som helst hända.
»» Ingen koll på pengars värde: Trots att arvet är långtifrån säkrat så fortsätter Malkister spendera pengar som om de aldrig tar slut. Risken att
han raskt drar på sig stora skulder är överhängande.
»» Syskon: Malkister har gott om oäkta syskon som också skulle kunna
göra anspråk på en del av arvet, trots att de inte omnämns i testamentet.

»»
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yy M e to d e r

Malkister har ingen koll på vad som eventuellt krävs för att säkra hans arv.
Han räknar helt enkelt med att någon annan fixar allt det praktiska åt honom.
Om ingen annan förhindrar det så kommer Kerimissa att sköta snacket och
hon är välbevandrad när det gäller de klassiska tjuvknepen, men drar en skarp
gräns när det handlar om våld. Malkister är inte girig och kan tänka sig kompromisser och allianser med andra intressenter, så länge han bara blir övertygad om att han kan fortsätta sitt liv som vanligt.

S h ag u li t er na

Efter åratal av skörlevnad och hårt arbete var Adalbus kropp och hälsa i ett
bedrövligt skick. Därför var det inte konstigt att han letade efter något sätt att
förlänga sitt liv. Denna strävan ledde honom så småningom till shaguliternas
mer rumsrena gren i Tricilve. Ledaren Harkaton tog glatt emot stora mängder
pengar i utbyte mot vaga löften om förlängt liv.
Nu är visserligen Adalbus död, men Harkaton hyser ändå ett visst hopp om
att kunna fortsätta pressa pengar ur hans dödsbo på något kreativt sätt.

yy Fö r d e la r

Följande saker talar för shaguliternas sak:
Övernaturliga resurser: Genom Rochart, den verklige ledaren för
shaguliterna på Paratorna, har sekten tillgång till både magi, droger
och lönnmördare.
»» Hålhake på avkomman: Adalbus son och arvinge, Malkister, lever ett
bekymmerslöst rumlarliv, men också han har varit i kontakt med shaguliterna. Både av nyfikenhet och oro över begynnande krämpor och
skröplighet. Detta är en kontakt som shaguliterna kan odla och utnyttja.
»» Goda kontakter vid hovet: Shaguliterna har nära band till kejsarinnan.

»»

yy N ack d e la r

Följande saker talar mot shaguliterna:
Dåligt rykte: De flesta i Tricilve är ytterst skeptiska mot shaguliterna
och deras verksamhet.
»» Saknar formella anspråk: Adalbus kontakter med shaguliterna var
hemliga och strikt privata. Det finns inga skrivna avtal eller dokument
som kopplar samman dem. Den som får tillgång till Adalbus bokföring
och har lite kunskaper om ekonomi skulle antagligen kunna finna ett
antal märkliga transaktioner och spåra dem till shaguliterna, men det
hade krävt ganska mycket arbete.

»»
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»»

Måste ligga lågt: Shaguliterna kan inte agera öppet eftersom det
skulle ge dem ovälkommen uppmärksamhet. Därför måste de agera
genom bulvaner och hantlangare av olika slag. Om de trodde att någon var de på spåren och kunde bevisa att de var inblandade skulle
de ge upp alla anspråk.

yy M e to d e r

Shaguliternas plan är, först och främst, att knyta Malkister närmare sig och
förmå honom att infria sin faders löften. Om inte det funkar kan de tänka
sig att ingå ett hemligt samarbete med Selisia eller att agera genom något
av Malkister yngre syskon. Rochart har inga skrupler när det gäller att använda våld eller lönnmord, men han vill till varje pris undvika att shaguliternas inblandning blir känd. Därför kommer de att använda sig av flera
lager av mellanhänder.
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kärlek
o c h h at
Av: Joel Haglund

Sällskapet med friare slår sig ned vid långbordet och luften
darrar av spänning. Vakterna ser lugnt på när det paratornska
förolämpningsskådespelet iscensätts. Förolämpningar och artigheter utbyts om vartannat. Villans serveringspersonal gör
entré bärandes på mången tallrik med pråligt upplagd mat.
Ni som rest tillsammans har hamnat runtom varandra vid
bordsplaceringen och är alla placerade långt ned på långsidorna, långt ifrån högsätet, och ingen av er har missat piken.
Legosoldaten i ert följe, Ergotraf da Gudiena, står tyst och med
spänd rygg bakom er, tillsammans med de andra vakterna likt
många andra privata soldater i rummet. De är, så vitt ni vet
och hoppas, bara formellt nödvändiga… men då ingen av er
stammar från Paratorna är ni inte helt säkra på er sak… Maten
serveras, ”Då så…” välkomnar Alexius, ”låt maten smaka, mitt
herrskap, och njut av aftonen!” Vad gör ni?

Ba kg r u n d

Det blev nyss tillkännagivet att den rike herr Alexius di Talva ämnade gifta
bort sin dotter till en värdig friare. Fadern kunde också meddela att bröllopet
skulle äga rum på Sjublommors afton, en stor regional högtid. På den aftonen
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blir alla slutna avtal sjufalt givande… och bindande. Den beskyddande fadern
hade aldrig tagit risker, och skulle inte börja nu. Spelarna antar rollerna som
män på friarstråt, flickan som de vill fria till, hennes fader samt två andra män
som har sökt sig till Villa Contiello. Kärlek och hat spelar smickelbräde under
Villa Contiellos tak…

K a r a k tä r er
yy L awi se n d r o a f Ba r c k

”Dåraktiga är de som skyndsamt driver det beprövade i havet, ty så som vi gjort i
hundratals år, så ska vi göra nu… och Trocuspa varde villig, må vi fortsätta sålunda!”
Lawisendro är sonen till den lasemosiske fursten av det lilla riket Barck. Han
är en beryktat konservativ man, samt idealistisk och kompromisslös. Han förälskade sig djupt i fröken Contiello då de möttes i samband med Torondan och
ämnar be om hennes hand. Han är god och hövisk, men ilsk och våldsam om
han anser sin, sin ätts eller sina älskades heder kränkt. Det värsta man kan
göra utöver att skymfa Adalina är att skymfa hans ätt och blod, ty detta leder
ingalunda till annat än envig.

yy G ha d ua s Z a e l it h o n a f M å n s k e n

”Är jag lika ädel som en kargomit? Nå, kyss då er herre i röven!”
Ghaduas af Månsken är en hånad man. Hans ätt är luspank och hans adelskap
ifrågasatt. Hans familj är efterlevarna av en stolt klavykisk ätt, vars forna ståtlighet tiden bortgnagt. Nu lever de i åminnelse av sin ätts forna storhet. Herr Ghaduas önskar se sin spillra till adelsätt rättmätigt återställd. Fadern, som levt hela
sitt liv hånad förtjänar att se sin ätts renässans. Ghaduas är en machiavellisk ränksmidare, och ett inkomstbringande äktenskap är bara början på hans planer.

yy Er g otr a f da G u d i e n a

”Prologen till mitt liv slutar med Caerons kluvna kropp vid mina fötter.”
Denna sorgetyngda man är en man vars hjärtekramande karaktär konstruerats av ödets sadistiska nycker. Hans liv krossades då han, efter sin faders död
sålde gården för att bli legoknekt. Han reste med livslust och kämpaglöd till
Gudiena för att ta värvning… Förälskad blev han, och hans närmanden uppmärksammades av flickans beundrare Caeron di Costa, en legosoldat vars illvilja ingen suktade. Stolt avfärdade Ergotraf alla varningar och fick därför sona
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tiofalt. Han drevs på flykt, och nu, många år senare har han hört om att Caeron
sökt sig till Contiellos ägor som livvakt för fröken Contiello under de veckor
som mången friare äntrar adelshusets ägor. Ergotraf är bitter, och hans vrede
flammar likt Krindenlands ljusbävningar. Att kalla honom kärlekslös är dock
helt fel; Ergotraf da Gudiena är än av de mest kärleksfulla männen som fötts
i Trakorien. Så mycket älskade han den tös som han slets ifrån, att han svor
att aldrig älska någon annan likt henne, ty då förråder han henne. Om hon
märker hans lojalitet är oviktigt, ty han älskar henne för mycket för att bry sig.

yy C a e r o n d i C o sta

”Jag älskade henne och älskar henne än. Jag vet att jag är naiv, och det gör mig
till världens mest cyniske man.”
Caeron är ett plågat hyrsvärd som fick sitt hjärta krossat då han för sin älskades skull drev bort den tölp som han försökte stjäla hennes hand. Med våld och
terror drev han den förhatlige Ergotraf på flykt. Då hon visade sig älska den
vars liv han förstört var allt redan för sent, ty skadan var på intet sätt möjlig
att reparera. Förkrossad över att ha bringat sin älskade denna hjärtesorg avreste han efter att ha kysst henne sista gång. De rykten om hans förgripelser
hon spridde som hämnd ledde till att han utvecklade en hatisk syn på den
värld han vill hämnas på. Han är efterlyst och har därför diskret sökt sig till
den världsfrånvända och isolerade ätten Contiello. Han är knäckt, och hatar sig
själv och Ergotraf med lika mått.

yy H e rr A le x i u s d i Ta lva

”Jag har sett detta rike som det är, och må min enda dotter besparas den smärtan!”
Herr Contiello är en allvarsam man i äldre medelåldern. Han är den överbeskyddande fadern till dottern Adalina. Förr var han en idealistisk man, men en
misslyckad karriär i bodâken lämnade den stackars mannen desillusionerad.
Frun Noelia dog i barnsäng, och han har genom hela dotterns liv sporrat hennes skeva syn på världen likt en vacker saga, då han mer än allt annat önskar
se henne fri från vetskap om Argond och dess folk och det till varje pris. Hans
krav på friarna är höga, och ha kräver att mannen ska passa in som pusselbit i
hans noggrant vävda låtsasvärld.

yy Fr ö k e n A da l i n a C o n t i e l l o d i Ta lva

”O, se hur stormannasöner drar åstad för att kämpa om min hand!”
Fröken Adalina är en ung och naiv adelsfröken med en fascination för gamla
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berättelser om sagolika hjältar. Hon önskar inget hellre än att gifta sig med en
ädel man som med hela sitt hjärta skyddar och älskar henne. Hon lever i den
sagovärld hennes överbeskyddande och cyniske fader vävt omkring henne,
och har inga misstankar om någon alls. Hon kan ses som en bricka i spelet,
men faktum är att om hon skulle falla för någon, eller motsatsen, så är hon en
viljestark spelare av det spel som spelas i huset. Att rymma med någon för att
få se riket är inte omöjligt.

B i f i g u r er

»»
»»
»»
»»

Enzio ab’Isakra – En förmögen, men chauvinistisk friare från Trinsmyra som ratas av hennes fader.
Ermanno Tàmarro – En före detta kondottiär som adlades för bragder i
strid. Han ses dock som en obildad tölp.
Xaruga – Enzios kargomitiska slav. Hatar sin herre, planerar att fly. Kan
tänkas försöka övertala Ghaduas att hjälpa honom på hemvägen, då
Ghaduas seglar mot Nastrôl… detta gör att Xaruga har ett intresse av
att Ghaduas ej förlovas…
Kondottiär Militicus di Silve – Kommendanten för Contiellos vaktstyrka. Noggrann, men mutad av Ergotraf för att se genom fingrarna och
hålla Caeron ovetande om Ergotrafs närvaro genom patrullscheman
och posteringar.

F ö r s l ag på p röv n i n g a r

»»

Lawisendro: Någon agerar på ett sätt som han upplever kränker Adalinas heder, exempelvis genom att låta Enzio ab’Isakra uppföra sig svinigt
mot henne. Folk talar även om nytänkande, något som frustrerar honom.

»»

Ghaduas: Enzio ab’Isakra hånar hans ättelinje, och många saker kan
hända; envig och blodvite kan framtvingas om bägaren rinner över,
men Ghaduas vet vikten av att hålla sig lugn.

»»

Caeron: Caeron kan, sin hatiskhet till trots, komma att falla för fröken
Adalina, och se hennes acceptans av honom som en symbol för hans
försoning för gamla synder, vilket kan leda till en fixering vid att hon
måste acceptera honom för att han ska kunna förlåta sig själv. När han
får reda på att Ergotraf är nära vill han på vilket sätt som helst hämnas
för allt det lidande dennes existens vållat, något som Adalina kommer
avsky. Hans förvirring blir utan tvivel total.
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»»

Ergotraf: En natt väljer Ergotraf att skrida till verket. Han möter en förvirrad och i Adalina förälskad Caeron som inget hellre vill än att dö dragandes Ergotraf med sig i fallet., men som ändå önskar ett liv med Adalina.

»»

Adalina: En riktigt grym prövning kan vara att låta Ergotraf eller Caeron beskriva den värld de levt i och upplevt och krossa hennes världsbild. En inte lika mörk händelse kan vara att låta henne förälska sig i
den av kandidaterna som berättaren anser vara den minst omtyckta
hos fadern, inte omöjligen Caeron.

»»

Alexius: Alexius bevittnar en scen där någon av dotterns beundrare,
enligt honom, uppför sig olämpligt. För bästa effekt, låt det vara småstadsborgaren Caeron som ärligt och med kärlek försöker vinna hans
dotters gunst.
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