
Yrke: Militär

Strength
Dexterity
Endurance
Intelligence
Education
Social Standing

Ålder: 35 år

Combat Rifleman 2
Interrogation 2
Tactics 2
Handgun 1

Brawling I

Ioanis Xenokotas

B
A
C
9
9
7

Ioanis har aldrig trivts speciellt bra innom fyra väggar. Redan som liten rymde han
flitigt från gården. Detta visade sig inte speciellt fruktbart eftersom han snabbt blev
igenkänd av alla grannama, och vid de tillf?illen han lyckats smita utan att någon sett

honom, blev han alltid så hungrig att han var tvungen att gå hem och äta. Det hände

sig senare, då han blivit äldre, att han lyckades behärska sig och stannade kvar i ber-
gen i mer iin ett dygn. Då kom Xenophon alltid gående med gårdens hund framför sig
och gick rakt på gömstiillet. Då han blivit släpad tillbaka till gården fick han stryk och
fick lova att aldrig göra om det. Men han var ett ganska envetet bam.....

När Ioanis blev mogen att välja sjiilv ville han givetvis ut och se sig om i världen.
Han valde den militära banan, som erbjöd många olika sätt att få resa omkring. Han
visade sig vara en utmärkt soldat och har nyligen blivit befordrad till löjtnant.

"En militärmåste veta vad han vill. Hur skulle de miin jag skall leda i strid kurma lära

sig att ha en vilja om inte deras befäl har en stark vilja och en enhetlig och oko-
mplicerad världsbild? Det handlar ju om att göra sitt yttersta, och då får det inte
finnas några tvivelsmål. Det iir en svaghet att inte veta vad man vill."

Equipment
9mm Automatic Pistol + 6 clips with 15 cartridges each

Wristwatch communicator
Wristwatch



Xenophon Xenokotas
Yrke: Lantbrukare

Strength
Dexterity
Endurance
Intelligence
Education
Social Standing

Xenophon har bott i denna dal hela sitt liv. Ja inte riktigt hela livet, för vid 7 års ålder
fick han faktiskt gå i skola i staden. Där tillbringade han terminema boende hos sin
fars kusin, som gärna tog hand om honom. När alla förstått att Xenophon inte ville gå

i skolan han heller, var det han som, istället fcir den äldste brodern, fick ta över gården
efter sin far eftersom brodern var mer intresserad av att se på våirlden och bara var
hemma någon gång ibland. När fadern dog rev Xenophon stora delar av gården och
byggde nytt, vilket hade behövts liinge.

Efter drygt 40 års slit med denna gård, börjar Xenophon bli ganska trött. Han orkar
inte längre gå upp med tuppen, men eftersom två av hans söner är aktiva på gården
behövs inte detta liingre.

"De kan sköta det mesta på gården alldeles utmärkt om de bara inte vore så lata och
hela tiden försöka göra saker enklare iin ved de egentligen åir. Och varje gång jag
försöker berätta hur det skall gå tiIl, kommer den där jiimrans traktorn med på ett
hörn. Vad skall man med en traktor tiil om man har så bra hästar som vi har på denna
gård? Vi har alltid haft goda arbetshästar."

Equipment
Pocket Watch
Shotgun with 50 x 1 shots
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Ålder: 63 är

Farming
Herding
Shotgun
Carpentry

3
1

1

1



Sofia Xenokotas
Ålder: 29 är

Medic 5
Biology 3
Chemistry 3

Sofia var det av bamen som var snällast, men som ändå alltid fick sin vilja fram. Hon
gapade och skrek inte utan pratade med mamma om vissa saker och med pappa om
andra, och fick alltid som hon ville till slut. Hon har, trots att hon är yngre än sin
broder Konstantinidis, alltid haft kontrollen över åsikter och lyckades till och med att
manövrera Ioanis när det behövdes.

Equipment
First Aid Kit
Large Medical Kit
Wristwatch

Yrke: Låikare

Strength 5
Dexterity 9
Endurance I
Intelligence C
Education C
Social Standing I



Konstantinidis Xenokotas
Yrke: Lantbrukare

Strength A
Dexterity I
Endurance 7
Intelligence 9
Education 6
Social Standing 4

Eftersom Ioanis, som är äldst, inte var intresserad av att ta över gården efter sin far
var det Konstantinidis som stod näst i tur. Det var kanske bäst så, eftersom Konstan-
tinidis egentligen aldrig haft någon egen vilja. När han var liten sprang han oftast
efter sin större bror, som hade vilja för dem båda två. På det sättet krävdes'ingen egen
vilja. När sedan skolan börjat skulle man helst inte ha någon egen vilja, så detta stadi-
um gicks igenom ganska smiirtfritt. Inte för att betygen var speciellt bra, men det var
aldrig några problem med Konstantinidis. Han anpassade sig till allt och alla.

Konstantinidis sköter gården alldeles utmärkt och har genom denna skapat sig den
viktiga livsuppgift en man behöver i livet. Vid diskussioner med andra har han
upptäckt hur man kan göra för att göra gården effektivare och nu har han sett hur han
faktist skall kunna expandera både mark och djur med hjälp av nya verktyg, utan att
han behöver mer maninsats åin han själv. Istället för häst framför plogen kan man fak-
tist köpa en traktor, som fördubblar hastigheten vid plöjning. Hade inte Xenophon
varit så gammalmodig hade han köpt en för liinge sedan.

Equinment
Binoculars
Shotgun with 50 x I shots

Ålder: 31 år

Farming
Animal Handling
Hunting
Shotgun

3
2
1

1



Sokrates Xenokotas
Yrke: Student

Strength
Dexterity
Endurance
Intelligence
Education
Social Standing

Sokrates har alltid utnyttjat sin position som sladdbam. Han har nästan aldrig haft
några krav på sig och således tagit det mesta ganska lugnt. De flesta konflikter mellan
de äldre syskonen gled oftast obemiirkt förbi Sokrates. När han sedan blev äldre satt
han alltid med näsan i någon bok och isolerade sig på detta sätt. Efter skolan sökte
han in på universitet på en annan planet, och har läst olika iimnen där under 3 år, men
eftersom han aldrig har kururat bestiimma sig för någonting verkade det inte finnas
några mäl med hans studier. Då Xenophon inte ville betala mer pengar för sonens
studier om han inte bestiimde sig för en inriktning, flyttade Sokrates hem och hjälper
nu till på gården när det behövs. När han inte jobbar på gården läser han rätt mycket
böcker, och dessutom roar han sig med att försöka skriva en roman.

Equipment
Wristwatch
Handheld computer
Pocket Camera + 4 rolls of film with 36 pictures each.
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Ålder: 24 är

Computer I
Electronic I
Instruction L

Carousing 1

Small Watercraft L



Grannarna i dalen

Alla gårdarna i dalen odlar spannmål i liten skala. Dessutom har de grönsaksodling för eget be-
hov. Alla gårdarna har även ett par hästar som används för jordbruksarbete och transporter. Det ilr
draghästar snarare än ridhästar. Det mesta av marken ålr ängsmark diir djur betar. Vilka övriga
djur som finns står på respektive gård.

Gård l: Kor, får, höns.
Dionysos, Georgios, 56 år

Irila, 56 år
Stephano, 36 åt
Irila, 33 år
Alexandra, 33 år
Nikolas, 13 år

Stephano och Alexandra iir barn i huset. Båda Lrila iir ingifta. Nikolas ?ir son till Stephano och
Leila.

Gård 2:Fär, geffer, hundar.
Aleksander, 78 år
Parthena, 74 Ar

Mikas, 35 år
Mikas lir driing, och hjtilper det barnlösa paret att sköta gården.

Gård 3: Kor, höns, gäss, ankor.
Theodorakis, Konstantionos, 27 Lr

Raczek,

Zacharias,

Athena,
Marisa,
I-eila,
Makrina,
Fotios,

Gård 4: Kor, höns.
Evani, Nikolaos,

Stella,
Geovanni,
Stephan,

Gård 5: Kor, höns.
Papapanou, Christina,

Karrim,

Makrina, Leila, Marisa och Athena iir alla döttrar födda pä gården. Konstantionos iir gift med Ath-
ena, och alla undrar om han skall gå en tidig död till mötes som alla andra dom gift sig med någon
på gården. Fotios dr deras son.

24 år
45 är
66 Ar

89 år
5år

40 år
4l Lr
23 At
2l Lr

57 Ar

35 år

Alexandros, L7 Ar

De tre sönerna i familjen iir k?inda för att busa. Fruarna i granngårdarna har många gånger jagat
dem med rottingen.



Karrim, son till Christina åir gift med Evita och de har en son Miro.

Gård 6: Kor, getter, gäss.

Alexiadis, Christos, 85 är
Miroslav, 50 år
Maria, 50 år

Familjens barn har flyttat frän dalen för att studera.

Evita,
Miro,

Gård 7: Får, höns.
Karagiannis, Nikolas,

Paulia,
Ninni,

28 år
12 Lt

45 Lr
40 år
23 

^r

47 äx

42 äx

67 åx

38 år

42 äx

44 ätr

17 Lr
14 år

24 åx

22 Ax

Georgious, 16 år
En av de gårdar som miin frän sliikten Karagiannis har gift in sig i.

Gård 8: Kor, höns, gäss.

Margaritidis, Christos, 52 ttr
Ilios, 46 Ax

Fotios, M åt
Tre ungkarlar som nog överlever tack vare omsorgen de får från fruarna på gårdarna runt
omkring.

Gård 9: Får
Karagiannis,

Papandrous,

Georgious,
Daniella,
Maria,
David,

Maria iir Daniellas mor, David hennes bror och Georgious hennes make.

Gård l0: Får
Karagiannis, Mikas,

Stella,
Niko,
Miko,

Gård 1l: Kor, får.
Kolovos, Stephan,

Makrina,

Sliikten Karagiannis har alltid hävdat att fär iir det enda som åir lönande att satsa på. Niir Mikas tog
över gården flyttade Stellas föriildrar ifrån den.

Konstantionos 3 år
Parthena, 1år

Detta iir dalens yngsta familj. Den köpte gården för bara ett par år sedan.


