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Vindarna slet i det långa svarta håret och försökte föra det så långt bort från kroppen som möjligt.  
Den djupblå rocken trycktes än tätare kring den breda bröstkorgen, grå molnstrimmor rusade förbi  
gestalten, fysikaliska krafter som han aldrig brytt sig om att studera, pressade luften ur hans lungor 
och rörelsenergin tryckte de inre organen uppåt. Varenda muskel i hans kropp ansträngde sig till  
det yttersat för att hålla honom kvar vid däckets stålkrampor. Koncentarationen i de grå ögonen  
var total, långt under mannen och de fartyg han föll tillsammans med syntes ibland  det kupperade 
molnlandskapet en svart fläck som ständigt växte i storlek. Inga tankar rörde sig genom mannen 
huvud, hela sinnet var uppfylta av fartens och höjdens tjusning tills i ett ögonblick inte avvägt i  
exakthet utan instinktivt avgjort reste han armen och vrålade ut sin order, han visste att vindarna 
skulle slita orden ur hans mun och utom hörhåll på bråkdelen av ett ögonblick, men han vrålade för  
full hals och grep hårdare om sabelns nötta elfenbensskaft samtidigt som farkostens vingar slog ut  
med våldsam kraft och ackompanjerat av knackande trä och segelduk kastades skeppet och dess  
skruplerbefriad besättning emot den mörka fläck som nu växt till en Zeppelinare. 
Återigen skulle Lyckan stå Vincent Lantz bi, men bytet ifrån denna räd skulle vissa sig inehålla mer  
än vad den Högborne Baron Lantz räknat med.  

Detta äventyr följer ett relativt klassiskt mönster och innan äventyret nått sitt slut utlovas 
närvkittlande strider mot orädda luftpirater, luskande ibland panthandlare och skumma krogar, en 
blixtrande upplösning, nya bekantskaper och en första inblick i den stora konflikt som hotar att 
störta den väldiga staden och det imperium som den förestår.

Äventyrets värld
Detta äventyr utspelar sig i en värld som är starkt inspererad av 1800-talets slut. I världens mitt 
ligger imperiets hjärta. Imperiet sträcker sig sedan ut över många av världens länder. Fortfarande 
finns vita fläckar kvar på kartan dit djärva äventyrare kämpar för att vara först i kapplöpningen 
mellan handelskompanier och nationer. I de stora städerna sliter majoriteten av befolkningen i 
skitiga manufakturer som spyr ut kolrök och produkter. Den gamla adeln börjar förlora sin makt till 
förmån för bolagsägare och handlare. Det är en sprudlande värld där ny teknik utvecklas och ångans 
kraft tämjs mer och mer för var dag som går. Det är en värld där det fina folket firar med baler, 
punch och sherry. Men samtidigt en värld där det finns gott om motsättningar, mellan de rika och de 
fattiga,  mellan kolonisatörer och de koloniserade, den gamla och den nya makten. 

Bakgrund och sammanfattning
I korthet så består äventyret av ett uppdrag som erhålls av Anton May som fått bud av en advokat 
att han haft en dyrbar last med ärvda värdepapper ombord på Zeppelinaren Inceptia. Inceptia har 
dock gått förlorat ovanför den smogtäckta stadsdelens Marlow. Vad som skett högt ovanför staden 
är att Luftpiraten Vincent Lantz kapat zeppelinaren med man och allt. Så rollpersonernas första 
problem blir att luska genom Marlows gator för att först lyckas förstå vad som hänt med Inceptia.  
Upplösningen kommer sedan att ske sedan de kommit på ett sätt att nå Vincent Lantz svävande 
fästning. När väl denna del av äventyret är avslutat och Anton Mays last på ett eller annat sätt 
återbördats till stadig mark, så kommer våra äventyrar att göra upptäckten att lasten består av två 
fonografrullar och ingenting mer. Den som har farit med osanning i denna historia är dock inte 
Anton May utan dennes advokat som suktar efter lådans innehåll för egen del. Detta bäddar för 
mycket intressanta framtida äventyr. Vad rullarna innehåller och vilka syften juristen har kommer 
att uppdagas vid äventyrets slut.

Tidslinje
Tisdag 05:45- Inceptia lyfter ifrån Winnburrys lufthamn
Tisdag 07:30-Inceptia siktas av flera morgonflanörer när det seglar in i smoggen vid Marow



Tisdag 08:30-Polisen hittar Peter Rogers död i Marow, han antas ha dödats under natten
Tisdag 09:00- Inceptia borde ha landat i Thorston
Tisdag 15:00 Anton May, Mr. Bail och Mrs. Eastling informeras om att Inceptia är borta
Tisdag 17:30 Anton may sänder in en annons till tidningen
Tisdag 23: 45 Piraterna säljer en del av godset till Mr. Leestwood i Marow (Mrs. Estlings möbler)
Onsdag 04:30 Tidningen med Mr. Mays annons går i tryck
Onsdag 06:00-9:00 Karaktärerna läser Mr. Mays annons
Onsdag 12:00 karaktärerna möter Anton May (Äventyret börjar)
Onsdag 23:45 Piraterna säljer mer gods till Mr. Leestwood (Besättningens värdesaker och kläder)
Torsdag 06:00 Tidningsartiklar om Inceptia publiceras, eventuellt med karaktärerna omnämnda
Torsdag 23:45 Piraterna säljer de sista delarna av lasten, dock ej Mr. Mays kista
Efter denna tid är det nästan omöjligt att få tag i piraterna, de reser vidare och blir borta i månader. 

Äventyrets Geografi
Till att börja med kan det vara gott för både spelare och spelledare att vet om att stadens stadsdelar 
är mycket omfattande, många invånare ser sig sällan tvingade att lämna sin egen stadsdel utan kan 
leva där i månader eller till och med år, framförallt i de fattigare delarna av staden. Detta äventyret 
tar sin början i den lugna och relativt välbärgade stadsdelen Thorston, där är de flesta hus mellan 3 
och 4 våningar, skapade i sten eller rappat tegel husen ligger överlag gavel mot gavel. Gatorna i 
Thorston är kullerstens belagda och lite här och där bryts landskapet upp av små parker eller torg. 
På gatorna syns framförallt näringsidkare, pappersvändare, konstaplar, tidningsförsäljare och 
springpojkar eller tjänstefolk som sköter sina arbetsgivares ärenden.  
Den andra stadsdel som karaktärerna antagligen kommer att besöka är Marow. Denna del av staden 
består av tegel så långt ögat kan se, rostrött tegel som fått en svart hinna på grund av fabriksröken. 
Husen är ofta både höga och slitna. Gatorna har inte alltid försetts med sten utan består på sina håll 
av lervälling. Många i Marow drygar ut sina inkomster genom att håll sig med svin, getter eller 
fjäderfän bakom de höga plankstaket som ofta skiljer av innergårdar och gränder. Ute på de ofta 
oupplysta gatorna vandrar knegare, daglönare, smutsiga barnarbetare, dagdrivare och vaksamma 
konstaplar.
Om spelledaren önskar veta mer om dess stadsdelar eller andra som karaktärerna kan komma att 
besöka så rekommenderas ”Charles Johsep Burrows guide till staden”. 
För att ta sig runt inom stadsdelarna eller mellan två angränsande stadsdelar så rekomenderas 
droskor eller ångdroskor. Dessa kostar ungefär en pence per påbörjad halvtimme och tar en inom en 
till två timmar från västra änden av stadsdelen till den östra. För att ta sig längre rekommenderas tåg 
eller luftskepp. Att resa med tåg kostar cirka 1 sovergin för att ta sig till Winnburry från Thorston 
och resan går på cirka 5 timmar. Samma resa med zeppelinare kostar 3 soverginer men är avklarad 
på knappa 3 timmar och då bjuds man förfriskningar. 



Schematisk skiss över äventyrets förlopp

Här ovan presenteras några av de mest troliga vägar som karaktärerna tar genom äventyret, även om 
det inte är omöjligt att karaktärerna mycket väl kan ta sig bortom dessa platser och personer som 
presenteras här eller göra kopplingar och forma teorier som inte finns redovisade här. Samtliga 
punkter på denna lista kommer att presenteras utförligt i det kommande kapitlet.

Café Primär
Cafét utgör en knutpunkt för medelklassens pappersvändare och när karaktärerna gör entré är 
platsen fylld till brädden, här serveras enklare måltider, thé och även kaffe. Anton May går att finna 
vid ett av de runda borden här inne. 



Personer: Här återfinns Anton May vid såväl frukost, som lunch och middag
Händelser: Det är här karaktärerna får sitt uppdrag och det är här äventyret får sin början. Anton 
May kommer att presentera sig på sitt något tafatta sätt och förklara att han behöver hjälp med att 
återfinna en kista som han ärvt och som skulle fraktas till honom via zeppelinaren Inceptia, men då 
zeppelinaren aldrig kom fram så är kistan förlorad. Enligt Mays advokat ska kistan innehålla 
värdepapper uppgående till den mäktiga summan 2000 pund och bankiren May erbjuder 
karaktärerna att dela på 10% av den summan. En slipad förhandlare kan med ett lyckat slag och 
goda argument höja summan med upp till 13%. Anton kommer även att försöka höra sig för 
angående sina anställdas tidigare erfarenheter och expertiser, men är aningen för timid och trevlig 
för att ifrågasätta eller ställa djuplodande frågor. Anton May kan även tänka sig att tipsa 
karaktärerna om att börja sitt sökande vid någon av lufthamnarna om de verkar helt handfallna. 
Val: Ett ganska kort tag efter det att karaktärerna stigit in i Caféts serveringshall kommer en 
välklädd servitris att fråga efter beställningar. Att beställa in en rykande thékopp och scones kostar 
ungefär 3 pence, ett ganska väl tilltaget pris för en fattig knegare men en spottstyver för den 
förmögne. Denna scen gör att karaktärerna kan börja få en inblick i varandras karaktärer, vilka 
betalar lättvindigt, vilka betalar för att inte sticka ut och vilka struntar helt enkelt i att köpa dyrt thé. 

Lufthamnen i Winburry 
Winburrys lufthamn, ligger i anslutning till den stora park som skiljer Winburry från Jakhow. På ett 
väldigt grönskande fällt ligger dussintals zeppelinare och vilar mellan biljett-bodar lagerlokaler, 
ångvinschar och verkstäder. Platsen ger ett ljust och öppet intryck. Husen är målade i vit tjock färg 
och alla metalldetaljer hålls polerade. 
Personer: För att komma in på området måste karaktärerna tala med Miss Jonguld som bemannar en 
av biljettluckorna, eller landa inne på området med zeppelinare. I det senare fallet är det ändock 
miss Jonguld de kommer att hänvisas till när de söker någon särskild att samtala med. Den unga 
receptionisten, sitter klädd i ett vinrött uniformsliknande plagg och med en liten mössa käckt på 
sned ovanpå de tjocka bruna lockarna. Hon kan inte göra mer än att bekräfta att Inceptia lyfte under 
tisdagen, på utsatt tid, med full bemanning om 7 personer och full last. Hon vet dock inte vilka som 
ingick i besättningen eller vad som ingick i lasten. Det enda vidare tips hon kan komma med är att 
samtala med redarna Lougan och Lougan som äger luftskeppet.   

Lufthamnen i Thorston 
Lufthamnen i Thorston ger ett betydligt mer hektiskt intryck än den harmoniska hamnen i Winburry. 
Två väldiga fackverkstorn reser sig närmare 70 meter upp i luften. Tornens toppar mynnar ut i stora 
plattformar som binds samman med gångbroar och ifrån de taköverbyggda plattformarna skjuter 
pirer ut i luften varvid zeppelinare ligger förtöjda. Ett flertal ångdrivna hissar för jäktande 
människor upp och ned från masterna i hissnande hastigheter. Vi hissarnas topp finns ett flertal 
biljettluckor där rödklädd, alltid leende personal hjälper stadens resenärer att hitta rätt luftskepp och 
lösa rätt biljett.
Personer: I en av luckorna arbetar miss Lyon hon bär såklart lufthamnens röda färger som lyser 
nästan lika klart som hennes röda läppstift, ett blont hår vars uppsättning dock skvallrar om att hon 
var var att försova sig denna morgon. En annan individ som är möjlig att möta på lufthamnens 
plattformar är Mr Hylin, denne unge, satte man bär sina smutsgrå overall som om det vore en frack 
och domderar över de yngre lastar gossarna likt en konung. 
Val: Karaktärerna väljer här vilken av de två individerna de samtalar med. Miss Lyon är trevligheten 
själv men sitter inte på särskilt mycket kunskap. Hon vet att Inceptia gav sig av från Winburry på 
utsatt tid och att skeppet har setts passera över floden in i smoggen över Marow. Miss Lyon lämnar 
denna information till var och en som är trevlig och välvårdad. Mr. Hylin har även han samma 
information som Miss Lyon och har därutöver ett exemplar av Inceptias lastlist som han delar med 
sig av för en mindre muta, cirka 3 pence, eller flaska bränd sprit.      



Telegrafstationen
Telegrafen är antagligen den enda allmänt vedertagna uppfinning som drivs med  hjälp av elström. 
Den telegrafstation som är närmast Café primär ligger i en källarvåning bara ett par hundra steg från 
Caféet. Ner i den ombonade och varma källaren, arbetar den gamle herren Mr. Gismund han börjar 
vara till åren kommen och skuggar ögonen med en skärmmössa för att inte bländas av de dagsljus 
som tränger in genom källarfönstren. Runt omkring honom står närmare ett dussin telegrafmaskiner 
som är sammanlänkade med andra maskiner runt om i staden och ännu längre bort. Textremsor 
fyllda med prickar och streck ligger i drivor runt hans fötter. I det lilla kontoret arbetar även 
föreståndarens brorsdotter Mylinda, den tolvåriga flickan har till uppgift att springa ut med bud när 
någon fått telegram, den fräkniga flickan är för det första blixtsnabb och för det andra har hon 
memorerat vart enda gatunamn i Torston.
Val: Valet består i hurvida karaktärerna väljer att använda stationen eller inte, ett besök hos 
telegrafen kan gör att karaktärerna personligen inte behöver besöka sådana platser som Winnburry, 
eller polisstationen i Thorston. Att sända ett telegram kostar 2 pence, att få svaret utburet till en 
adress i Thorston kostar 2 till, annars får karaktärerna kick in lite då och då för att se om svar anlänt. 
På telegrafstationen kan karaktärerna även köpa in ett adressregister, på stationen finns register över 
Thorston, Marow, Longon och Gunstool, varje register kostar 1 pund och innehåller en list över 
stadsdelens samtliga registrerade invånare med tillhörande titel och hemadress. Inget sträck är 
draget till Telegrafstationen i översikts skissen då den kan besökas närhelst karaktärerna önskar, 
men det är inget måste, snarare en ersättning för att slipa resa till alla de andra plasterna.

Juristen Steven Peters
Eventuellt kan karaktärerna komma att vilja undersöka juristen Steven Peters som finns omnämnd 
på lastlistan, dennes namn går även att få ifrån Anton May av den nyfikne. Att sedan finna juristen 
är svårare. Det krävs att karaktärerna köper ett nyuppdaterat branschregister, detta kan göras vid 
någon av Thorstons postkontor, eller vid telegrafstationen och kostar runt 1pund. Däri finns 4 
jurister i staden vid namnet Steven Peters. Den de letar efter finns i Winnburry på Krusbärsgränd 
13. De andra finns utsprida i över Thorston och Scent-Wist. Dessa tre kommer att förneka att att de 
arbetar för Anton May vilket är sant. Den de letar efter kommer inte att förneka någonting då han är 
död. Han mördades under måndagen efter att ha postat kistan till Anton May. Advokatkontoret är 
tömt på ägodelar och advokatens kropp omhändertagen av polisen. Detta enda som finns kvar är 
skylten i i fönstret. Steven Peters närmste granne, Urmakaren Mr. Eliott, kan upplysa karaktärer om 
att Mr. Peters har hittats död. Karaktärerna har inte mycket för att rota vidare i mordet, polisen har 
städat ur kontoret och det råder akut brist på vittnen. Det ska vara tydligt för karaktärerna att detta 
är ett dött spår. Men det bör ge upphov till lite frågetecken. 

Polisstationen i Thorston
En del karaktärer kommer möjligtvis att vilja samtala med stadens poliskår antingen i början av 
utredningen eller efter vad tiden lider. ett bra ställe att försöka bekanta sig med polisen är 
vid Thorstons polisstation som ligger i ett högt strykjärnsformat bygge invid en vältrafikerad 
korsning i centrala Thorston. Konstaplar i sotsvarta rockar, och glänsande knappar skyndar mellan 
skrivbord, betjäningsluckor och häktena. Lagens män och kvinnor har dock inte så bråttom att de 
inte har tid att stanna och säga ett artigt Goddag till de invånare de skyddar. Polishusets interiörer är 
dämpade, rummen är förvånansvärt små och mörka i förhållande till husets mer imponerande 
utsida. Snirkliga stålskyltar och tättskrivna ark som nålats upp på anslagstavlor finns för att guida 
den som förstår sig på dem rätt genom den labyrintiska byggnaden. Karaktärerna kommer 
antagligen förr eller senare fram till den lilla och högt placerad luckan där deras frågor kan besvaras 
av en tjänstvillig konstapel.
Personer: I luckan arbetar Konstapel Barcley. Denne lille glasögonprydda tunnhårige gubben ser 
inte mycket ut där endast hans ansikte syns i luckan, men  en gång var han en riktig kraftkarl som 



deltagit i otaliga våldsamma gripanden, även om hans blygsamhet förbjuder honom att berätta mer 
om saken. De upplysningar han har att meddela består i stort av att hänvisa karaktärerna vidare till 
Kommissarie Eising som leder utredningen rörande Inceptia. De karaktärer som stannar och väntar 
de två och en halv timmar som krävs på att Kommissarien ska behaga dyka upp kan sedan samtala 
med denne.
Val: Det först val karaktärerna gör är om de överhuvudtaget orkar invänta Eising. Det andre består i 
hur de bemöter den imponerande kommissarien. Om de på något vis går att mista för journalister så 
kommer Eising att låta kasta ut dem ur byggnaden. Om de däremot presenterar sig som 
privatutredare, problemlösare, detektiver eller liknande, särskilt om de dessutom lyckas ge ett 
professionellt och seriöst intryck så har Eising ingenting emot att samarbeta med dem. Han kommer 
att kräva att karaktärerna rapporterar in till honom och att de inte sprider någonting vidare till 
pressen. Vad Eising kan bistå karaktärerna med för tillfället är Inceptias Last- och personallistor. 
Dessa dokument är inte klassade som bevismaterial i sig och återfinns i flera kopior spridda över 
staden.

Lougan och Lougans Luftrederie
Detta tvåvåningshus, ligger i Thorston alldeles i närheten till Derrymores väldiga 
konstruktionsplats. Ingången till Lougan och Lougans kontor nås via en stabil trätrapp som för en 
fotgängare direkt ifrån trottoaren upp till andra våningen. En mer detaljerad karta över den fastighet 
där kontoret är inrymt återfinns längre bak i boken.
Personer: På plats finns en mycket upprörd David Lougan, gömd inne på sitt kontor finns även 
Andy Lougan och samlat framför David återfinns en månghövdad skara av anhöriga till Inceptias 
besättning, utredare, tidningsarbetare och nyfikna. Ibland denna skara återfinns Daniel Steel, Mina 
Setters och Juristen Henry Tooley
Händelser: Inte långt efter det att karaktärerna anlänt till rummet kommer David att jaga ut alla 
nyfikna med arga rop och knuffar. Han kommer att skrikande förklara att han vet lika lite som 
någon annan och i allmänhet vara mycket utled på den uppvaktning han fått sedan luftskeppets 
försvinnande. Även om karaktärerna förklarar hur gärna de vill hjälpa till är de inte de första att 
göra detta utan kommer att avhysas bryskt likt de andra. Utanför kommer sedan en skara av de 
utjagade att samlas för att diskutera.
Val: Bland de många individer som varit samlade återfinns tre som kan komma att hjälpa 
karaktärerna med sitt uppdrag. Daniel Steel arbetar för ”Folkets Basun” och den energiske mannen 
är alltid sugen på nya givande samarbeten. Det fördelar man kan dra nytta av vid ett samarbete med 
Steel är framför allt hans väl tilltagna kontaktnät. Detta gör att karaktärerna själv inte behöver ägna 
sig åt tidsödande uppgifter som att fråga runt bland ögonvittnen, eller leta matsalsmöbler (hur detta 
kan vara relevant avslöjas senare). Liknande uppgifter kan ges till Mr. Steel och så löses de med en 
imponerande hastighet. Nackdelarna med journalistens hjälp är framförallt att han kommer att 
skriva ned alla framsteg, återvändsgränder och liknande och publicera dem, även om han då och då 
lovar att låta bli när han pressas är det löften han fort glömmer. Att förknippas med den ettrige 
skribenten kommer även att försvåra samarbetet med Kommissarie Eising som skyr journalister 
som pesten själv.
Mina Setters är hos luftrederiet för att söka sin man som är kapten på den försvunna zeppelinaren. 
Hon tar gärna hjälp av karaktärerna för att snabbare få bud om vad som hänt hennes make. Hon är 
en kylig och sammanbiten kvinna, då hon träffas under dessa omständigheter. Det hon framförallt 
kan bistå med är sina kontakter bland luftredare och zeppelinarkaptener. Om det krävs så kan hon 
låta låna en mindre luftfarkost åt karaktärerna i ett senare skede. Den nackdel som kan finnas då 
man dras med Mrs Setters är att hon kommer att bli minst sagt rosenrasande då om hon är med då 
det uppenbaras att hennes man är otrogen med Inceptias förste styrman. 
Advokat Henry Tooley: Denne obehaglige figur arbetar för Marcus Bail för att spåra sin 
uppdragsgivares last. Att lasten består av smuggelgods är Mr. Tooley väl medveten om men bryr sig 
föga. Advokaten har möjlighet att luska fram saker ifrån poliskåren, detta kan vara extra värdefullt 
om karaktärerna gjort sig ovänner med Kommissarie Eisling. Mr. Setters kan få fram såväl last- som 



personallistor ifrån polisen om det krävs och kan även söka rätt på Peter Rogers. Nackdelarna med 
att ha den ljusskygge juristen i hälarna är dels att han ständigt kräver gentjänster och motprestation. 
Dessutom är risken stor att man dras in i Marcus Bails smutsiga affärer. Om advokaten får reda på 
att karaktärerna fått nys om vad Mr. Bail har i sina lårar lever karaktärerna farligt.
Det andra valet berör hur karaktärerna ska få ut information ur bröderna Lougan. För att få ut 
någonting vettigt ur David Lougan krävs underbyggda hot om våld. Andy Lougan som låtit sin bror 
behandla all problematik kring Inceptia är sitt vanliga sorgslösa jag och kan absolut hjälpa 
karaktärerna om de bjuder på en öl, eller om de frågar riktigt snällt. Andy går alltid från arbetet till 
sin stampub ”Tysta Jungfrun” längre ned längsta gatan vid 6-7 tiden för att äta middag och dricka 
ett par skummande öl. Där är han lätt att både hitta och samtala med. 
Ett tredje alternativ är förstås att begå inbrott, detta är antagligen det farligaste och besvärligaste 
sättet att få tag på last- och personallistor, men det är en möjlighet. En karta över rederiet finns med 
längre fram för att underlätta för spelledaren ifall karaktärerna väljer den tredje lösningen. 

Personallistan
Med listan i hand, vart de än må ha fått den ifrån, kan karaktärerna börja undersöka Inceptias 
besättning. På vilken telegrafstation som helst är det möjligt att inköpa ett bostadsregister för en 
pund, detta kan visas sig vara ovärderligt för karaktärerna om de ska börja söka upp personalens 
bostäder. Sökandet leder framförallt till tomma boningar och oroliga anhöriga och hyresvärdinnor. 
Bröderna Clears lägenhet på gränsen till Marow är ödsligt tom och låst. Unge Bedingas rum som 
han hyr hos en officer är står tomt.  Miss Swans och Miss Underwicks lägenheter står båda låsta och 
ingen öppnar. Hemma hos Kapten Setters invid den lilla hallonparken i Thorston kan karaktärerna 
stöta på Minna igen, eller för första gången. Det är fullt möjligt att uppta ett samarbete med henne. 
När karaktärerna anländer har hon just skickat telegram till samtliga lufthamnar för att undersöka 
om Inceptia nödlandat någon annanstans. Den verkliga ledtråd som dock går att utvinna från 
personallistan kommer fram då karaktärerna besöker Peter Rogers som lever i ett smoggfärgat hus i 
norra Thorston. Där tas de emot av Mr. Rogers rödgråtna hustru, om karaktärerna talar mer med 
henne så får de veta att hon mottagit budet om Mr. Rogers död via brev från polisen i Marrow. Detta 
har totalt knäckt kvinnan och hon ägnar dagarna åt att gråta och vanka av och an. Hon vet att Peter 
var ombord på Inceptia, men hon har inte hängt med nämnvärt i tidningsartiklarna om luftfarkosten 
så hon antar att även anhöriga till de andra besättningsmedlemmarna fått samma sorgebud. För 
karaktärerna bör det nu stå klart att det är dags att bege sig till poliskontoret i Marrow, då ingen av 
de andra besättningsmedlemmarna har hittats, vare sig döda eller levande. 
Samma information går även att få fram för de karaktärer som frågar sig för om Mr. Rogers bland 
arbetare och småfifflare i Marrow. Den vägen kan de även, för en mycket begränsad muta, få 
vägbeskrivningar till den innergård där han hittades.     

Marrows Poliskontor och Peter Rogers döda kropp
Kontoret i Marrow liknar ett fort, väggarna är i tung gråsten och de höga smala fönstren är försedda 
med tjock järngaller. Smala balkonger med höga räcken leder runt tredje och fjärde våningen likt 
skyttegångar och en väldig kopparplåt med texten Marrows poliskår hälsar besökarna välkomna. 
Inne i byggnaden är det stressigt, konstaplarna jäktar fram och tar sig inte tid att hälsa på sina 
besökare, språket och tonen är rå och många konstaplar samtalar om gatustrider, sitt förakt för 
underklassen eller hänger sig åt vapenvård. Lite då och då letar sig klagorop och protester upp ifrån 
arresten. 
Personer: Konstapel Aroon Wight, läkaren Miss. Dillahann. 
Val: Om karaktärerna frågar efter den konstapel som omhänderhar fallet Mr. Rogers så hänvisas de 
till den respektingivande men inkompetente Konstapel Wight. Vad som har hänt är att när Inceptia 
kapades gav sig inte Mr. Rogers utan strid, det slutade dock inte bättre än att den luftpirat han stred 
mot satte kniven i magen på honom, omtöcknad och omtumlad stapplade Mr. Rogers baklänges mot 
relingen, lyckades koppla ett grepp om den nedrige piraten och störtade handlöst över bord med sin 
baneman i famnen. De båda olyckliga kämparna slog sedan ned på en lerig innergård i Marrow med 



ögonblicklig död som följd. Konstapel Wight, betecknar händelsen som ett rånförsök med dubbel 
fatal utgång, han tror alltså att de båda männen helt sonika slog ihjäl varandra. Att samtala med 
Konstapel Wight är något av en konst, men när man väl kan den är det lätt. Om karaktärerna hävdar 
att de har ett samarbetet med kommissarie Eising i Thorston kommer han att mörkna i synen, men 
under sammanbiten tystnad göra vad karaktärerna ber honom om. Om karaktärerna bara uppvisar en 
viss klass och stil, samt gärna talar om hästar så kommer han gladeligen att låta visa dem ned till 
liket. Om karaktärerna utger sig för att vara journalister får de även då titta till den döde, så länge de 
lovar att skriva om konstapelns egna insatser i fallet. Endast om karaktärerna ger sken av att tillhöra 
underklassen, beter sig rent ohövligt eller försöker muta kommisrien med summor under 4 pund 
kommer han att sänd iväg dem. För de karaktärer som på sådant vis gör sig ovänner med Aroon 
Wight kan juristen Mr. Tooley ordna en andra chans.  

Peter Rogers döda kropp
I polishusets unkna och dunkla källare har karaktärerna möjlighet att möta Miss Dillahann. Hon 
kommer antagligen att platsa in som en av de mest obehagliga kvinnor de någonsin mött. Hon 
envisas med att bära läkarrock och över det bär hon en tjockt, oljat förklädde av läder. Hon låter sitt 
långa nattsvarta hår hänga ned för ansiktet så att hon slipper ha ögonkontakt med människor, hon 
bär aldrig handskar och den observante kan se att hon har gott om levrat blod under naglarna. Hon 
pratar gärna men är dålig på att samtala om saker som inte rör döda människor eller deras 
dödsorsaker.
Nere i den källare där patologen påträffas finns även två lika upplagda på var sin träbänk. Båda 
liken är nakna, men täckta med lakan från midjan och nedåt. Det krävs heller inga 
specialistkunskaper för att inse att de båda döda utsatts för massivt våld. Miss Dillahannn berättar 
gärna om de båda dödas skador, hon pekar gärna ut var de brutit bena, hur Mr Rogers först skadats 
av en klinga i magen som rivit både levern o ena njuren, någonting som antagligen skulle få dödliga 
följder om han inte avlidit till följd av att samtliga nackkotor krossats dessförinnan. Hon pekar 
sedan gärna på den okände angriparens kraftiga krossår, hans brutna  knä, höft revben, armbåge, 
handled, underarm och den krossade skallen. Patologen själv finner det osannolikt att de båda 
männen lyckats tillfoga varandra sådana skador själva utan utgår ifrån att en tredje part också deltog 
i slagsmålet. 
På bordet bredvid ligger de dödas fåtaliga tillhörigheter samlade i två prydliga högar. Ena högen 
innehåller Mr. Rogers klarblå, men blodiga och spruckna uniform, dennes brutna pipa med 
tillhörande tobak i ett pappaket, dennes plånbok vari 3 pund i blandade valörer finns samt dennes 
identifikationshandlingar. I den andra högen ligger luftpiratens solkiga knäbyxor, dennes vida vita 
skjorta och ett par höga kragstövlar, allt slaget sönder och samman och stelt av levrat blod, bredvid 
klädhögen finns även den presumtive kaparens svavelstickor, en knippa med två nycklar, en tom 
sabelskida, några pennys  samt den dolk som för tidigare satt i Mr. Rogers buk samt en tillhörande 
skida. Miss Dillahann visar gärna upp det eleganta stickvapnet som uppenbarligen bör ha tillhört en 
rikare herre eller dam och således inte matchar det utseende som Mr. Rogers baneman bär, även om 
personen i fråga har en matchande skida till dolken. Vapnet har även familjenamnet Sinder vackert 
ingraverat vid klingans bas.  
Val: Valen i denna scen består mest i hur karaktärerna väljer att tolka den information och de 
ledtrådar de fått här, samt om de försöker att smuggla med sig någon forma av bevismaterial. 

Vid Cidergränd
Antingen kan karaktärerna ha fått adressen till den plast där Mr. Rogers hittades av Konstapel Wight 
eller av miss Dillahann, det är också möjligt att de inte besökt marrows polishus utan snarare hittat 
platsen genom andra kontakters försorg. Innergården ligger vid Cidergränd 12, den håls låst, men är 
lätt att dyrka och annars krävs bara ett par knakningar så öppnas porten av den stabbiga Mrs. 
Rahnigan. Som äger innergården och det anslutande huset. Innergården är omgärdad av 
tvåväningshus i tegel på samtlga fyr sidor. På en av sidorna är huset rappat, även om stora kakor av 
rappningen släppt och fallit ned. Marken består av nedtrampad gyttja. I ett hörn av innergården 



finns en hög med hö som fungerar som föda åt de getter som ger en viss extrainkomst åt Mrs. 
Rahnigan. En pump mitt på gården och ett utedass i trä utgör de runtliggande husens 
bekvämlighetsinrättningar.
Personer: Här finns Mrs. Rahnigan ägare och hyresvärdinna hon kan mycket väl låta karaktärerna 
kika runt på gården men är misstänksam och oroliga för att eventuella fynd skulle kunna kasta 
någon falsk misstanke åt hennes håll. Kvällstid öppnar hon inte dörren utan att hålla sin hagelbössa 
i handen, sitt förakt för konstaplar och kommissarier har hon dock med sig oavsett tid på dygnet. 
Val: Här väljer karaktärerna hur noggrant och vad de kikar genom. Det första som kan komma att 
intressera karaktärerna är att undersöka om det finns någon plats runt innergård som är hög nog att 
fall mot sin död från, självklart är det möjligt att slå ihjäl sig vid ett fall från något av husen som 
omger innergården om man landar fel, men det är mycket, mycket tveksamt om det skulle ge 
upphov till de massiva skador som kunde skönjas på de två i Miss Dillinghanns källare. Vidare kan 
karaktärerna se att trots fukt, väder och vind är leran fortfarande uppblandad med stora klumpar av 
levrat blod. Mot dasset till, ligger en stolpe med en avsliten repstump knuten om toppen, stolpen var 
ordentligt vitmålad, repet slätt och stolpen tycks ha brutits av med våld. (Detta är den del av 
relingen som Mr. Rogers staplade emot, som bröts av och störtade ned samman med de två.) På 
taket till en av byggnaderna återfinns även luftpiratens sabel som flög ur hanns grepp medan de 
störtade, sabeln är en sliten pjäs som helt tydligt varit med om både en och annan batalj, klingan 
som uppnådde en oerhörd hastighet på vägen tillbaka mot jorden har slagit ned genom en takpanna 
och naglat fast sig i en bjälke på insidan och därigenom också tagit död på den svala som ämnade 
bygga bo på insidan. Detta faktum kan eventuellt stress karaktärerna lite när de upptäcker att 
sabelns spets sitter fast i någonting mjukt  och köttigt på insidan av taket, som dessutom blöder. 
Sabeln passar perfekt ned i skidan som finns på Marrows poliskontor.      

Mort Sinder
Antagligen kommer karaktärerna att vilja undersöka familjen Sinder, då deras ättenamn finns 
ingraverat på det vapen som sökte ända Mr. Rogers liv. Om de frågar runt om Sinders på Marrows 
pubar och barer så kommer de att få höra att de äger ett stort bomullsspinneri som omsätter 
tiotusentals pund och håller fem dussin arbetare med jobb. Familjen Sinders har rykte om sig att ha 
väldigt hårda arbetsdagar, men faktiskt betala ut ersätttning till de arbetare som skadar sig i 
företagets många tunga maskiner. De kommer även att få hör om Mort Sinder som förskjutits av sin 
familj efter någon skandal som man inte känner till och som nu bor på puben ”Göken och höken”
djupt inne i Marrow. Om karaktärerna i stället frågar runt om Familjen på Cafér och pubar i 
Thorston kommer de att få hör hur familjen Sinders omsättning stadigt har ökat med 2-4 procent de 
senaste åren, och att de har avtal såväl med Gringroys´kemikaliefabrik som fraktbolaget Vinden. De 
kommer även att få höra om att familjen har en hel del oekonomiskt sinnelag och därför lyckas med 
affärerna bara för att bomullshandel är så lätt. DE kommer även att få hör om att arrvingen till 
industriimperiet ställt till det rejält genom att komma opium påverkad till sin fars gentlemansklubbs 
årliga höstbal, lyckas välta dukningen, sin bordsdam samt somna över bordet innan desserten. 
Slutligen får den frågvise karaktären kunskap om att familjen bor vid Menagerigatan 134. 
Om karaktärerna söker sig dit så kommer de få uppleva ett av Thorstons finare hem, familjen äger 
ett helt fyråvåningshus som ligger skuldra mot skuldra med två jämnhöga hus. Rappningen är 
gråblå och fönsterbrädorna i sten är dekorerade med uthuggna rankor. Familjens betjänt kommer att 
stoppa karaktärerna vid den tunga ytterdörren och endast släppa in dem om de kan föra sig och om 
de kommer med ett vettigt ärende. Om de stulit med sig dolken och visar den för någon i husshållet 
kommer vederbörande att förklara att det är Morts dolk och att denne inte beffiner sig innanför 
hemmets fyra väggar utan i Marrow sedan ombes de gå sin väg. Samma sak händer om de beskriver 
vapnet, vare sig de är för betjänten eller om det är så att de fått till en audiens med Morts far Gregor. 
Hur som helst så leder samtalen på Menagerigatan 134 antagligen till att karaktärerna väljer att söka 
efter Mort i Marrow. 
Att finna den slitne forne bröstarvingen är inte en  svår uppgift, han lever som allt i alla på ”Göken 
och höken” där han sopar, spelar kort, dricker slattar och hugger ved och sover under trappen. Mort 



är på inget sätt en besvärlig människa, bortsett från att han är aningen för pratglad, det finns 
antagligen ingenting han inte skulle berätta för en penny eller ett par deciliter öl. Han har heller inga 
problem med att berätta om vad som hänt med dolken vare sig den visas upp eller beskrivs, han har 
helt enkelt pantsatt den för flera månader sedan för att ”ha råd med livets nödtorft” som han själv 
säger. Om karaktärerna undrar så berättar han utan problem att pantbanken han nyttjade var 
”Marrows Lånebyrå” 

Lastlistan    
Med den eftertraktade lastlistan i händerna kan karaktärerna komma att pussla samman var det 
försvunna luftskeppet kan stå att finna. Dels så kan karaktärerna välja att söka upp någon av de 
andra individer som fraktade last med zeppelinaren, de kan även börja söka efter lasten bland hälare 
och andra skumma element. Det objekt som faktiskt går att identifiera utifrån lastlistan är nog 
sommner—möbelsserien som ska tillhöra Miss Mirjam Eastling. Karaktärerna kan välja att själva 
söka dessa klenoder, om de gör det så tar det minst 1t6+3 timmar per stadsdel som letas igenom. 
Om de letar i Marrow och lyckas med sina slag så finner de åt en uppsättning möbler som matchar 
det som beskrivs i lastlistan på Marrows lånebyrå. Här finns också en möjlighet att ta Mr. Daniel 
Steel till hjälp, med dennes kontaktnät kommer matsalsmöblerna att vara funna inom ett par timmar. 

Hemma hos Marcus Bail
Mr. Bail lever i ett vältilltaget stadshus inte helt olikt familjen Sinders hem, men med en roströd 
rappning. Huset ligger i södra Thorston invid en liten park vars päronträd drar till sig kvarterets 
sysslolösa ungar. Att få till stånd ett möte med Mr. Bail är svårt, det krävs antagligen att ett möte 
bokas in hos dennes betjänt, Mr Kennings. Räkna med att Mr. Bail inte har några luckor i schemat 
förrän tidigast om 2t6 timmar. Om karaktärerna dock berättar att de har nyheter kring den försvunna 
lasten visas de in med en gång. Handelsmannens kontor, är en mörk cigarrardoftande hall, där 
väggarna drapperas av blodsröda gobelänger och den mest iögonfallande inredningsdetaljen är en 
byst som föreställer Mr. Bail själv. 
Personer: Mr. Marcus Bail
Val: Om karaktärerna framfört att de har nyheter om lasten i skeppet, så fruktar Mr. Bail att de vet 
om att han fraktar smugglat gods i lårarna och att de är där för att utpressa honom. Det gör att den 
han kommer att ta vid ett märkligt spel, där han försöker ta reda på vad karaktärena vet och hur 
mycket betalt de kommer kräva, detta gör han dock utan att säga någonting rakt ut. Om karaktärerna 
spelar med så har de försatt sig i en rejäl knipa, visserligen kommer de att kunna inhysa upp emot 
20 pund bara för att hålla tyst, men de kommer också att få tampas med diverse råskinn och 
hyrmördare som Mr. Bail kommer sända för att täta till luckan.
Om karaktärerna antingen, kommer på en inbokad tid, eller ger ett mycket harmlöst intryck och 
endast förklarar att de letar efter luftskeppet så kommer Marcus att erbjuda dem, 10 pund per person 
om de lyckas rassla fram även dennes förlorade ägodelar. Han kommer även att nämna att lasten är 
någorlunda känslig och att lårarna sak hållas stängda. Om karaktärerna tackar ja så har de möjlighet 
att tjäna extra pengar, men riskerar också att göra sig ovänner med den rike handlaren om han tror 
att de vet för mycket.

Mirjam Eastling
Mirjam Eastling bor i ett magnifikt hus som tronar ovanför de vita kalkklipporna vid kustlinjen i 
Longon. Till fastigheten hör även en väl tilltagen parklinknande trädgård, där två springbrunnar står 
och porlar ibland lindträd och rosenbuskar. Vi den höga stålgrind som finns ineffatad i muren runt 
Mrs. Eastlings gård finns en klocktamp, en maskintelegraf och ett periskopsystem. Detta gör det 
möjligt för karaktärerna att påkalla uppmärksamhet samt att föra en dialog med husets huvudbetjänt 
den sävlige Mr. Weern. Mirjams schema är allt annat än späckat och karaktärern kommer att bjudas 
in på thé med omedelbar verkan så länge de inte ser ut eller beter sig som riktiga flåbusar. 
Personer: Förutom sin få tjänare finns bara Mrs. Mirjam Eastling på plats och när inbjudan väl är 
anskaffad är det antagligen bara hon som de samtalar med. 



Val: Två saker kan karaktärerna få ut av den gamla damen, där de sitter och dricker thé i hennes vita 
salong där väggarna pryds av broderier i benvita ramar och gaslampsskärmarna täckts i virkade vita 
huvor. Dels kan även hon erbjuda karaktärerna extra betalning om de får fram hennes 
matsalsmöbler, närmare bestämt 13 pund per person. Hon kan även komma med en ledtråd som kan 
komma att lösa fallet Om karaktärerna leder in samtalet på hennes försvunna möbler så kan hon tala 
om att ”Sommner” möblerna är såväl dyra som antika och därtill nästan unika. Mirjam har koll på 
att det endast finns runt ett dussin möbler av den kalibern i staden och att så gott som alla finns i 
rika människor salonger och matsalar. Karaktärernas val i denna situation består i om de orkar 
lyssna på Mrs. Eastling nog länge för att få ut denna information och om de tror att den gamla 
damen faktiskt vet någonting nödvändigt. 

Marrows lånebyrå 
den förmodade sista anhalten innan äventyrets upplösning utgörs av den nedgångna pantbank som 
utgör hälaren Leestwoods fasad. Den är belägen i en av de smoggfylldaste platserna i Marow dit 
varken gaslyktornas sken eller polisens patrullrunder sträcker sig. En närmare beskrivning av den 
ljusskygga verksamhetens lokaler finns i form av en karta längre bak.
Personer: På plasts i huset finn Mr. Leestwood, dennes inhyrde vakt Mr. Granch samt tre 
blodtörstande vakthundar.
Val: Till lånebyrån kommer karaktärerna antingen för att de söker ursprunget till den dolk som 
fanns i den döde Mr. Rogers eller för att söka Sommner-möblerna. Möblerna står under annat smått 
och gott i det överbelamrade rummet där stöldgods och pantsatta ägodelar avyttras. Mr. Leestwood 
pratar gärna gott om bordet, stolarna och vittrinskåpet om karaktärerna visar intresse för det. Han 
har sett att det står Sommner under möblerna och hänvisar därför till dem som sommner-möbler 
även om han inte har någon som helst anning om deras egentliga värde. Mr. Leestwood tar 30 pund 
för samtliga möbler. Om karaktärerna frågar om dolken, kommer han att ljuga och förneka att han 
vet någonting om den. Han säger att han kanske fått in den och sålt den senare men att han omöjligt 
kan komma ihåg och att han saknar register. Även detta är en lögn och den uppmärksamme kan se 
på hälaren att han far med osanning. Valen består snarast i hur de ska gör med Mr. Leestwood, att 
han har någonting skumt i görningen ska stå ganska klart för karaktärerna. De kan försöka muta 
honom men då krävs orimliga summor. De kan försöka hot honom, det är antagligen den bästa 
metoden, men då krävs underbyggda hot om våld och gärna något bevis för att karaktärerna kan 
komma att genomdriva sina hot. Under hot kommer hälaren att avslöja att de luftpirater som tagit 
Inceptia kommer att landa på innergården i natt i skydd av mörkret för att avyttra ännu mer av den 
stulna lasten. I gengäld för de råvaror, ammunition och öl som Leestwood förvarar i en 
förrådsbyggnad. Leestwood själv kommer inte att närvara vid transaktionen utan han litar på sina 
flygande kumpaner, så de sköter i och ur lastandet själva. Hälaren kan även hotas till att delta i 
gillrandet av någon slags fälla, men han kommer att försöka överge sin post om det är möjligt. 

Planering inför Upplösningen
När karaktärerna väl vet att piraterna kommer att dyka upp är det dags att fånga dem. Det finns 
många olika sätt att gå tillväga. Karaktärerna kan helt sonika överfalla piraterna, de kan gömma sig 
ibland provianten som piraterna hämtar upp, hyra ett eget luftskepp, möjligen med hjälp av Mrs. 
Setter för att möta piraterna i luften de kan utge sig för att vara presumtiva luftpirater som vill 
ansluta sig till besättningen, listan på möjliga tillvägagångssätt kan göras lång. Alla dessa möjliga 
planer kräver att karaktärerna vet om att piraterna kommer, kanske har de misslyckats med att press 
hälaren på information och luftrövarnas ankomst blir en total överraskning. En del karaktärer kan 
vara intresserade av att tillkalla ordningsmakten, detta går självklart att gör om det finns tid därtill. 
Antagligen kommer karaktärerna inte att ha cirka fyra timmar över för att ta sig in till polisstationen 
i Marow och tillbaka. Därifrån skickas dock endast tre strama och professionella konstaplar (Mr 
Bey, Miss Kuning och Mr. Mungle) då de höga kommissarierna är mycket tveksamma till att 
luftpirater härjar över staden om natten.   



Upplösningen 
Under natten landsätts en plattform från ovan, hissplattan mäter två gånger två meter och sitter fäst i 
piraternas flygande fästning som svävar högt ovan smoggen med smidiga vajrar. På plattans mitt 
finns en maskintelegraf i vacker mässing som går att ställa in på -Upp, -Ned eller -Stopp. Åkandes 
på plattan finns tre pirater och den last som de avser att lasta av. Om de inte störs kommer de att 
sköta lossandet och lastandet för att sedan åka upp ovan molnen igen. Om de avbryts är de inte sena 
att dra sin pistoler och sablar och om de anser slaget förlorat kommer de att försöka fly upp med 
hissplattformen, detta bäddar för en möjligheten till en mycket intressant och potentiellt livsfarlig 
strid på hissen medan staden krymper under dem. Det finns även en möjlighet bakhållet är så pass 
lyckat att karaktärerna under ordnade former kan åka upp efter att piraterna nedgjorts eller 
arresterats. Kanske gömmer sig karaktärerna bland rovor och öl för att på så vis hissas upp till det 
svävande fortet. En möjlighet är också att få tag på ett eget luftskepp för att smyga på Lantz skepp 
när det ligger still ovanför lånebyrån. Ett sådant skepp går att få tag via Mina Setters. Hur än 
karaktärerna tar sig ombord på det flygande skeppet så har de en livsfarlig uppgift framför sig. 
Farkosten kryllar av livsfarliga luftrövare och risken är på vissa håll stor att man störtar ned mot den 
säkra död kullerstenarna för med sig. Men där uppe finns den kista som äventyrarna suktar efter. En 
detaljerad karta över luftskeppet finns i sista kapitlet. Denna upplösning av äventyret innehåller en 
hel del aktion och tänk på att pirater som flyr ifrån ett rum gärna hämtar förstärkning, samt att 
pistolskott hörs mellan rum, så länge de inte avfyras i maskinrummet där drunknar antagligen 
ljuden i dånet från ångmaskinen.  

Kistan
Förhoppningsvis tar sig karaktererna ned ifrån luftskeppet med livhanken i behåll, med lite tur får 
de även med sig kistan som de sökt efter. För den som öppnar kistan verkar allt att vara i sin 
ordning till en början, värdepapper ligger i prydliga buntar. En kunnig karaktär kan dock snart se att 
papperen är klumpiga förfalskningar och att två fonografrullar ligger gömda i två av de urholkade 
pappersbuntarna. Om kistan lämnas till Anton May kommer denna raskt att upptäcka att det rör sig 
om förfalskningar. Han kommer dock ändå att göra utbetalningar till karaktärerna, inte på 200 pund 
som de hoppats på men 20 pund kommer han att ge dem för de stora besväret. Det syns tydligt att 
Anton själv är besviken på utgången och mycket förbryllad. 

Om karaktärerna kör fast
Risken att karaktärerna inte finner några vägar att gå finns alltid kanske kör de rent fast på ett sådant 
sätt att de inte vet vad de ska ta sig till. Om detta skulle inträffa så finns två händelser som kan 
kastas in för att få karaktärerna på rätt spå igen. 

Dels så kan tidningen komma ut, det är inte omöjligt att karaktärerna själva omnämns i artikeln. I 
artikelserien om den försvunna zeppelinaren kommer även däckaren Peter Rogers döda kropp  att 
nämnas samt att den har hittats av polisen i Marow. Denna uppgift kan mycket väl få karaktärerna 
på rätt kurs igen. 

Den andra möjligheten är att låta Ruprecht Caliss gå till attack. Han är anställd av den suspekta mr 
Wag som i sin tur är anställd av den mystiska grå unionen. Han är ute efter att hitta kistan före 
karaktärerna och har inga problem med att bruka våld. Han kommer även att ta med sig ett eller två 
riktiga råskin för att besegra karaktärerna när de rör sig ute i mörkret. Om Mr Caliss besegras så har 
han ett intressant brev i fickan som kan leda karaktärerna åt rätt håll. Om han fångas levande 
kommer han inte att avslöja någonting om han inte utsätts för tortyr. Han bär heller inga 
identifikationshandlingar eller liknande på sig vid överfallet. Allt han bär är sina vapen, brevet och 
en handfull pence. Det ska alltså vara nära nog omöjligt att spåra angriparen inom ramen för detta 
äventyr. Mr Caliss och hans hejdukar kommer till att börja med att försöka slå ned karaktärerna med 
trubbigt våld men om motståndet är hårt eller de drar fram skjutvapen så kommer Mr Caliss att 
svara med samma mynt. Hejdukarna har samma speltekniska värde som Mr Caliss men saknar 



pistoler. Denna händelse kan också användas om karaktärerna börjar agera som om de hade all tid i 
värden, antagligen får det fart på dem om de börjar misstänka att någon annan också söker den 
försvunna kistan.    

Bakomliggande faktorer
Vad som skett är att Herr Mays adress använts av två individer som gör bäst i att hålla sig undan. 
Den ena är bedragaren och uppfinnaren Steven Peters, numera mördad, och den mycket tekniskt 
kunnige Abraham Graham som arbetar som vaktmästare i Herr Mays hus. De två rullarna var endast 
tänkta att nå mr Graham och sändes därför till Herr May så att vaktmästaren skulle kunna ta dem 
därifrån. Anledningen till att de båda herrarna vidtagit sådan försiktighet beror på att de lyckats göra 
sig till ovänner med en mycket mäktig och hänsynslös orgnisation känd som grå unionen. Vad som 
finns på rullarna, vad mr. Graham ämnar gör med den och vad grå unionen har för mål är framtida 
äventyr.

”Det glädjer mig storligen att ni kunde ta er tid till att möta mig för att diskutera ett fortsatt  
samarbete. Jag ska dock upplysa mitt herrskap att jag kommer att ha något svårare att ordna med 
kontant ersättning än vid vårt förra samarbeta då jag falskeligen anklagats för horribla brott,  
förlorat mitt arbete, utsatts för ett välplanerat bombattentat och beskjutits. Ja, det enda jag äger är 
min kostym, 4 soverginer och de två fonografrullar som ni, tyvärr, hittade åt mig vid vårt förra  
samarbete.”
Herr Anton May   



Spelledarkaraktärerna
Här presenteras några av de mest tongivande karaktärerna som karaktärerna kan komma att stöta på 
under sina undersökningar. Det är inte säkert att de stöter på samtliga karaktärer som presenteras här 
utan det beror till fullo på vilka vägar karaktärerna tar genom stadens mysterium.  

Vincent Lantz
Den högborna Baronen som han kallas ibland 
sina gelikar är en man utan förflutet, hundra 
skrönor frodas om den orädde rövarens 
bakgrund. Sanningen överträffar denna gång 
inte dikter om nobelt blod och eder om att 
aldrig mer bestiga land. Vincent Lantz var en 
gång fattig, hungrig och föräldralös men fick 
ett jobb som uppassare på en Zeppelinare. En 
dag när han själv var 17 smugglade han 
ombord 4 kamrater och de utförde ett brutalt 
och lyckat rån som renderade dem inte bara en 
mängd sedlar och smycken utan även ett 
luftskepp. När sedan Vincent kom i kontakt 
med  Marley blev den högborne baronen ett 
faktum. Som person så skyr han allt vad 
ordning heter, han är impulsiv och lever ett 
högst oplanerat liv där skyns vindar och ödet 
kastar omkring manen från plats till plats från 
äventyr till äventyr. Han är på inget sätt en 
grym man men saknar all form samvete och 
lever endast för att känna friheten och 
adrenalin som rusar genom kroppen. 
Vincent är en ståtlig man på drygt 30 år, han är 
vältränad men sening och slank, håret hålls 
midjelångt och är slätt och svart. Hans ansikte 
har markerade kinder, slät hy en smal höknäsa 
samt tunna mörka ögonbryn ovanför ett par 
intensiva grå ögon. 

Stridsskicklighet: 4
Tålighet: 8   
Beväpning: Sabel och Stor Tvåpipig pistol
Väsentliga färdigheter:akrobatik 3, manövrera 
2, Förföra 3, Uppmärksamhet 2, Klättra 2, 

Joseph Marley
Om Lantz utgör Luftpiraternas okrönte baron 
och dess vackra ansikte så utgör Marly 
besättningens hjärna. Det bastante och flottige 
geniet lät sig kidnappas vid Lantz tredje räd 
och har sedan den dagen tjänat sin vän och 
skyddsling troget. Marley njuter av livet i skyn 
långt ifrån marklivets krav  och ses ofta vandra 

runt i förd sin solkiga flygarmössa, en rökrock 
som består mer av lappar och fläckar än tyg, 
samt ett par väl invandrade tofflor. 
Excentrikern Marley lägger sig sällan i Lantz 
djärva kupper utan koncentrerar sig istället på 
att gör baronens flygande fästning så 
manöverduglig och bekväm som möjligt. 
Besättningen gör ofta narr av Marleys vanor, 
bland annat att han alltid börjar dagen med ett 
välfyllt groggglas fyllt med thé och 
körsbärslikör, även om de aldrig skulle göra 
det inom hörhåll för vare sig honom eller 
Lantz.
Stridsskicklighet: 3
Tålighet: 8
Beväpning: två hagelpistoler
väsentliga färdigheter: Manövrera 3,  
Akrobatik 0, Uppmärksamhet 2, Klättra ,  
Kasta 1, Hota 2

Anton May
Bankiren Anton Mays liv började en ljummen 
sommardag för 30 år sedan. Från och med den 
dagen tycks det som om hela hans liv färgats 
av den dag han föddes. Han har ingenting att 
egentligen klaga över, bostad, försörjning och 
vänner, allt finns där. Men Herr May har alltid 
saknat det där extra, hans liv har rullat på en 
anledning till detta kan vara att han är 
eftertänksam till sävlighetens gräns, trevlig 
mot var och en oavsett om de förtjänar det 
samt aningen konflikträdd och därtill utrustad 
med en tunghäftande blyghet inför det motsatta 
könet när han inte talar med dess medlemmar 
ur ett rent professionellt perspektiv.
Till utseendet är Anton May hyffsat lång och 
med en matchande vikt. Han skull med lätthet 
kunna beskrivas som godmodig, med ständiga 
smilgropar, välrakade kinder och ett lätt leende 
på läpparna. Hann går ofta klanderfritt men 
diskrit klätt i mancester-byxor och en 
mörkgrön kavaj. Håret är rostbrunt men har 
redan börjat dra sig uppåt ifrån det annars 
ungdomliga ansiktet.



Stridsskicklighet:2
Tålighet: 4
Beväpning: Ingen
väsentliga färdigheter: Mattematik 2,  
Humaniora 2, Köpslå 1, Spel 2,  
Målmedvetenhet 1, Värdera 2.

Andy & David Lougan 
De båda bröderna ärvde sin faders lilla rederi 
för 10 år sedan och rörelsen har genom Davids 
försorg vuxit till sig en aning. Utseendemässigt 
liknar bröderna varandra. Med bruna tjocka 
kalufser, fyrkantiga ansikten, fräknar och breda 
näsor även om David har en betydligt mer 
rundlagd figur och ser ut att vara 10 år äldre än 
sin 25 årige bror. Men till det inre livet är det 
mer skilda än natt och dag. Där David är 
plikttrogen, ordningsam, sansad och arbetsam. 
Är Andy slarvig, lat, opålitlig och impulsiv. 
Om det inte hade varit så att Andy innerst inne 
är ganska godhjärtad och David hyser starka 
ansvarskänslor för sin ogifte bror så skulle nog 
de båda gått skilda vägar för länge sedan. När 
Karaktärerna företar sig ett möte med firman är 
det David de kommer att träffa och han 
kommer då att vara rent otrevlig, tvär och 
stressad. 

Stridsskicklighet: 3
Tålighet: 6
Beväpning: Nävarna (Andy) Fickpistol  
(David)
väsentliga färdigheter: Köpslå 2, Övertyga 2,  
Hota 2, Spel 2, Uppmärksamhet 1, Söka 0. 

Tidningsmannen Alexander Steel 
Den gode journalisten Alexander, lämnade en 
god framtid och ett välbetalt arbete inom 
faderns handelskompani och slog sig istället in 
på den enligt honom betydligt mer spännande 
banan som nyhetsspridare. Han är artigheten 
själv, med en intensiv och charmant 
personlighet, nyfikenhet är ett av hans mest 
utmärkande drag och han sparar inte på orden 
när han samtalar med sin raska röst. Hans 
fysiska uppenbarelse är kort men vid mycket 
god vigör, De bruna håret täcks ständigt av ett 
plommonstop. En stor mustach pryder 
överläppen och två pigga bruna, ögon sveper 
ständigt över omgivningen. Han går nästan 
alltid i en vit skjorta, breda hängslen samt på 

vänster underarm sin käraste ägodel, ett kopakt 
skrivmaskineri, som han ständigt knappar på 
och skriver ut små remsor av stödord och 
texter på. 

Stridsskicklighet: 4
Tålighet: 6
Beväpning: Fickpistol och nävarna
väsentliga färdigheter:Uppmärksamhet 3,  
Köpslå 2, Övertyga 1, Kultur 2, Smyga 2,  
Klättra 1.

Advokat Henry Tooley
Bara genom sitt utseende inger den magre 
advokaten ett obehagligt intryck. Hans gestalt 
mäter över 190 cm över marken, huvudet är 
rakat, pannan låg, blicken skarp, läpparna 
tunna och krökta i ett lätt otrevligt leende och 
sanningen att säga så matchar hans utseende 
hans personlighet. Tooley är sval, 
tillbakadragen, lismande när det krävs samt 
girig efter såväl pengar som erkännande. 

Stridsskicklighet: 3
Tålighet: 4
Beväpning: Ingenting
väsentliga färdigheter: Hota 2, Köpslå 2,  
Övertyga 2, Uppmärksamhet 2.

Mina Setters 
Kvinnan är lång och solbränd, med ett mörkt 
hårsvall under en fjäderprydd litten hatt. 
Hennes ansikte bär en samnbiten min vilket får 
de markerade kindbenen att märkas än 
tydligare. Hon klär sig i tunga draperade kjolar 
och går endast klädd i mörka färger under den 
tid karaktärerna stiftar bekantskap med henne. 
Till sin person är hon kylig och sparsam med 
ord och artighetsfraser, hon är dock mycket 
målmedveten och viljestark och kommer att 
kämpa för att återfinna sin man. 

Stridsskicklighet: 3
Tålighet: 6
Beväpning: fickrevolver
väsentliga färdigheter: Manövrera 2,  
Identifiera 2, Naturvetenskap2, Övertyga 1,  
Köpslå 2, Smyga 2, Klättra 0, Akrobatik 1.

Phyte Leestwood 
Mr. Leestwood är slug, sliskig, girig och feg. I 
över tjugo års tid har han drivit en pantbank 



djupt in i de mest smoggtäkta delarna av 
Marow. Han älskar att göra sig själv mer 
förmögen, inte för att han på något sätt har en 
dyr och extravagant livsstil utan för att han 
älskar att äga pengar. Han lever i 
föreställningen om att allt går att köpa för 
pengar och kommer att försöka muta sig ur 
bekymmer som hans hyrda hjälp inte kan ta 
hand om till detta har han ungefär 10 pund. 
Den lille hälaren har haft ett samarbete med 
den högborne baronen sedan början av dennes 
karriär och har ingen önskan om att bryta det 
givande samarbetet om inte astronomiska 
summor pengar eller tunga straff hänger på det. 
Lestwood gåt alltid i en brun stor ytterrock och 
halsduk då han ständigt fryser. Ansiktet, som 
antagit en gulaktig ton av alla piprök gömmer 
han bakom ett spetsigt sotsvart helskägg.  

Stridsskicklighet: 4
Tålighet: 4
Beväpning: Normal pistol, kniv
väsentliga färdigheter: Uppmärksamhet 2,  
värdera 2, Ljuga 2, Köpslå 2, Hota 1,  
Målmedvetenhet 1. 

Kommissarie Hannes C. Ising
Ising, är en legend ibland sina kollegor även 
om gemene stadsbo sällan hör talas om den 
journalistskygge kommissarien. Han är oerhört 
intelligent, aningens bekväm och minst lika 
cynisk som han är skärpt. Kommissarien är 
stor, varken fet eller muskulös, utan bara stor 
och ständigt draperad i en enkel svart kappa, 
halva det fyrkantiga och slätrakade ansiktet 
täcks av ett system av komplicerade linser som 
ger kommissarien en möjlighet att iakta 
ledtrådar med yttersta precission.  Ising har 
inga problem att samarbeta med karaktärerna 
så länge som de visar honom och kåren 
tillbörlig respekt, verkar kompetenta och inte 
på något sätt sammankopplas med stadens 
journalistkår.

Stridsskicklighet: 4
Tålighet: 10
Beväpning: Normal Revolver
väsentliga färdigheter: Uppmärksamhet 3, 
Söka 3, Hota 3, Övertyga 3, Köpslå 1, 
Målmedvetenhet 3.  

Konstapel Aroon Wight

Konstapel Wight älskar polisarbetet, han går i 
sin faders fotspår och är väl medveten om att 
polisens viktigaste arbete i Marow är att se till 
så att arbetarklassen hålls i schack, gärna med 
hjälp av grovsalt och batong. Konstapeln 
avskyr smutsigt pack till arbetare och fjäskar 
gärna för den gamla adeln. Han bär polisens 
paraduniform även till vardags, vilket får hans 
lång atletiska figur att sticka ut i mängden, 
mustascherna är vaxade och de virila 
kastanjebruna håret är lagt i en prydlig sidbena. 
Konstapelns stora passion förutom att sätta 
skräck i pöbeln är ridsport och dennes 
skrivbord täcks av fotografier av de hästar han 
själv avverkat under sina 35 år. Onödigt att 
tillägna är kanske att Wight är en rent 
undermålig utredare och en mycket arrogant 
person.  

Stridsskicklighet: 5
Tålighet: 8
Beväpning: Revolver och Batong
väsentliga färdigheter: Uppmärksamhet 1, 
Söka 1, Springa 2, Djurvana 3, Klättra 1, Kasta 
1. Övertyga 1, Hota 2.  

Mort Sinder 
Stackars Mort hade en gång en soligt ljus 
framtid att vänta som arvtagare till familjen 
Sinders bomullsspinneri, en post som endast 
skulle kräva den unge arvingens närvaro och 
rendera en rundlig inkomst. Dessvärre är 
närvaro någonting som Mort sällan kan 
uppbåda tack vare ett vältiltaget missbruk av 
stark gin och potent opium. I dag lever Mort 
samman med sina gelikar på ett nedgånget 
pansionat i Marow och ägnar dagarna åt att 
låna, tigga och pantsätta saker. Trots sin 
miserabla tillvaro är den unge slitne manen vid 
gott mod, han skämtar gärna och pratar 
mirakulöst mycket för att vara en 
opiummissbrukare. Han kommer jämt och 
ständigt med afärsideér och förslag på hur man 
tillsamans skulle kunna tjäna stora pengar med 
minimal insats. Han håller håret ur ansiktet i en 
slarvig hästsvans och rakar sig endast med 
ytterst ojämna mellanrum. Kläderna han bär är 
slitna men bär vittne om hans en gång upphöjd 
liv. Mort försöker att se ut som en sliten, farlig 
men stilig figur och lyckas än så länge, men 
hans leverne kommer inom kort att ta död på 
hans skönhet och därefter honom.



Stridsskicklighet: 3
Tålighet: 6
Beväpning: Kniv
väsentliga färdigheter: Spel 2, förföra 2,  
Köpslå 2, Övertyga 1, Uppmärksamhet 0.

Mirijam Eastling
Denna gamla dam har lyckats leva sitt 70 åriga 
liv i nästan total händelselöshet. Hon gifte sig 
en gång med en kar som hon var lite lagom kär 
i men han är död sedan ett decennium och 
Mirjam fyller numera sina dagar med 
bridgematcher varje onsdag kväll, måttliga 
portioner med god mat och broderi. Detta 
mycket stillsamma leverne gör en till en 
mycket lugn och sansad dam, dock så kan hon 
prata mycket länge om sådana trivialiteter som 
färden till väninnan Mindy, det förändrade 
utbudet av konserverade frukt på Gilhell´s 
kolonialvaruhandel och dylika ämnen som 
människor med intressantare liv snart tröttnar 
på. Mrs Estling bär alltid klänningar med väl 
tilltaget krinolin, och spets som får det att fras 
om henne när hon rör sig, Hon bär en vit och 
väldigt volymös peruk som får hennes 
välsminkade ansikte att se litet ut ovanpå 
halsen som ådrats av ålderdomen. 

Stridsskicklighet: 1
Tålighet: 2
Beväpning: Ingen
Väsentliga färdigheter: Uppmärksamhet 0,  
Övertyga 1, Köpslå 0. 

Marcus Bail
Marcus Bail står på höjden av sin makt, han 
har under sina 50 år investerat de pengar hans 
far och mor slitit ihop mycket vist. Han är en 
betydande delägare i ett halvdussin 
handelskompanier och fraktbolag. Den 
framgång han nått har gjort honom något för 
självgod för att det ska vara bekvämt att umgås 
med honom. Denna självgodhet får honom 
även att se lagen själv som någonting som 
framförallt riktas mot fattiga. På senare tid har 
en betydande del av dennes inkomster börjat 
komma från smugglat gods, inte för att han 
egentligen behöver mer pengar, utan för att han 
inte vill att någon, må det vara drottningen 
själv, säger vad han har rätt att göra och inte. 
Bail är rätt misstänksam mot individer som 

rotar i luftskeppets försvinnande, han hade 
trots allt smuggelgods ombord, krukor och 
masker plundrade ifån gravar i öster, en handel 
som staten förbjudit. Men han anlägger gärna 
ett brett leende i sitt runda mustasch prydda 
ansikte, han gillar att sitta bakom sitt stora 
skrivbord som får hans lilla runda figur att se 
ännu mindre ut och vara en god värd som 
bjuder på förfriskningar av sådan klass att 
ingen kan missa att han är en person som det 
går bra för.

Stridsskicklighet: 3
Tålighet: 8
Beväpning: fickpistol (Två pipor)
väsentliga färdigheter: Köpslå 2, Hota 2,  
Övertyga 2, Ljuga 2, Uppmärksamhet 2, 

Mr Ruprecht Caliss
Denne suspekte vakt är anställd av Mr Wags 
vaktfirma. Han är dock en hopplösvakt som 
allt för ofta dagdrömmer och tappar fokus. Han 
gör sig helt enkelt bättre i den mer ljusskygga 
delen av Mr Wags firma. Den långsmala Mr. 
Caliss ser visserligen ut som den drömmare 
han är med frånvarande blick och flygit, blont 
hår, men hans snytingar är mycket verkliga.   

Stridsskicklighet: 4
Tålighet: 8
Beväpning: Batong, kniv, medelstor pistol
väsentliga färdigheter: Smyga 2,  
Uppmärksamhet 1, Springa 2, Akrobatik 1.  
Hota 1. 

Generell Luftpirat   
Luftpiraterna är en månghövdad skara där de 
flesta har sin bakgrund i samhällets lägre skikt. 
Som lämpare, betjänter, hamnsjåare och andra 
sysselsättningar har de en efter en rekryterats 
till Lantz svävande fästning. De flesta av 
männen och kvinnorna ombord är vältränade 
och ovårdade. Många av dem är glada över att 
slippa ifrån landsamhällets krav på vilka kläder 
de kan bära och det är lite av en markör bland 
piraterna att klä sig i brott mot rådande mod 
med grälla färger och visandes mycket hud. De 
flesta av dem har även försett sina dräkter med 
gott om remmar och band där utrustning och 
beväpning kan häktas fast. Deras språk och ton 
är ofta ovårdad men deras kamratskap mycket 
god.



Stridsskicklighet: 4
Tålighet: 6
Beväpning: sabel, yxa eller påk+armborst  

eller medelstor pistol
väsentliga färdigheter: Uppmärksamhet 1,  
Smyga 2, Akrobatik 2, Springa 1, Manövrera 1

Dokument och kartor
Här nedan följer dels de dokument som spelarna kan komma att råka på under äventyrets gång. Här 
återfinns även de kartor som hänvisats till tidigare i texten.

Lougan och Lougans Luftrederi
Huset är två våningar högt och vitrappat, taket täcks av svarta tackpannor. Rederiet ligger en våning 
upp och nås via en trätrapp som finns på husets utsida Gatorna som ligger utanför rederiet är en 
hektiska platser där droskor, automobiler, försäljare och fotgängare trängs fram mot midnatt och 
redan vid den tredje timmen kommer trafiken igång igen när matvaror till staden börjar köras in av 
tysta kuskar. Så om karaktärerna ska begå någon form av olaglighet i anslutning till denna plats bör 
de vara försiktiga även efter midnatt rör sig nattflanörer runt knutarna. Inga egentliga vakter finns 
bortsett från att portiern i porten på innergården är vaken.



1. Det är detta rum som en besökare oftast kommer in i först. Här finns ett par stoppade soffor i 
grön billig sammet, ett litet bord där ett par dagstidningar och två vältummade romaner ligger, på de 
ljusgula väggarna hänger fotografier av rederiets fyra luftskepp. Rummet ger ett tydligt intryck att 
detta är ett företag som går precis lagom bra. Dörren in till rummet nås via en trappa från utsidan av 
huset, dörrens medelmåttiga lås hålls alltid låst nattetid.

2. Detta är Davids kontor, här ligger allting i ordentlig ordning, inga papper ligger framme på det 
stora tunga skrivbordet, utan de har sorterats in på rätt plats i rummet intill. Inne i detta ljusgröna 
rum finns även de två karmstolar där David vanligtvis tar emot kunder och klienter.  



3. i Denna lilla kammare förvaras företagets räkenskaper och värdepapper. På hyllor längs med 
väggarna förvaras hela företagets ekonomiska historia i mappar och foldrar. Det gör det ganska 
enkelt för karaktärerna att hitta åt såväl lastlista som personallista för Inceptia. För den intresserade 
går det även att försöka få en överblick över företagets ekonomi. Ekonomin verkar stadig, bröderna 
verkar kunna plocka ut kring 300 pund om året i vinst. Allting tycks vara i ordning och inga 
skumma eller oregistrerade intäkter eller utgifter existerar. För den som intresserar sig för ekonomi 
på ett mer konkretplan finns även ett kassaskåp i rummet, detta är mycket svårt att öppna utan 
nyckel eller dynamit, men däri finns 75 pund i stora valörer samt värdepapper till ett värde av 200 
pund.

4. I detta rum äts med ojämna mellanrum middag. Bröderna äter oftast ut och detta rum fungerar då 
mest som genomfarts passage. Ibland bjuder dock David in viktiga kunder på festligheter och då 
plockas finporslinet fram från vitrinskåpet som står och trycker i ett hörn. 

5. Denna skrubb utgör Andys kontor. Här inne ligger papper i högar, en flaska punch står och trängs 
med företagskataloger och odiskade tallrikar. Andy hysser en ganska antagonistisk inställlning till 
arbete och flyttar mest runt papper när han väl sitter här eller läser romaner, han vet att David alltid 
fixar allting i slutändan. 

6. Lika god ordning som på Andys kontor råder i hans sovrum, kläder, spritflaskor, halvlästa 
romaner, oätna smörgåsar och gammal disk, upptar större delen av de ytor som finns i rummet. Till 
detta rum kommer Andy för att lägga sig, detta sker oftast först vi första eller andra timmen efter 
midnatt, då han allt som oftast är ute och svirar fram till dess. 

7. I badrummet hålls ordning, de båda bröderna kan njuta av såväl en vattenklosset med en 
mässingsdekorerad vattentank som inomhus pump. Det går till och med att ställa in varmvatten i 
pumpen, någonting som dock tar ett tag att få tillstånd. Det enda som saknas är ett badkar någonting 
som grämer David en del. 

8. Detta är Davids sovrum, allting ligger i prydliga högar och rumsinehavaren går alltid till sängs i 
sin välbäddade säng runt klockan tio. Rummets tapeter är dekorerade med stiliserade liljor i blått 
och ger ett lugnt och prydligt intryck. Inga romaner finns i rummet, David anser att sådana ting 
mest förstår hjärnan, däremot finns en hög med dagstidningar under nattduksbordet som David läser 
när han har svårt att sova. 

9. Det är via denna innergård som bröderna själva kommer och går till sitt hem. Ett två och ett halvt 
meter högt staket skilljer innergården ifrån gatan utanför, ett enkelt lås håller obehöriga ute från den 
lummiga gårdsplanen. Totalt sett finns tre dörrar som leder in i byggnaden ifrån denna plats. En som 
via en trappa leder upp till Andy och Davids hem och arbetesplats, samt en som leder upp till en 
likadan fast spegelvänd lägenhet. Samt en som leder in till byggnadens övriga lägenheter.

10. Just innanför denna dörr arbetar nattportiern Jim Karldowne hela natten. Ifrån denna dör nås 
husets övriga 3 lägenheter, det är antagligen tveksamt att karaktärerna skulle intresserar sig för detta 
men det kan vara bra för spelledaren att veta att det alltid finns en vaken portier i faggorna om 
karaktärerna börjar leva om oerhört på innergården eller syssla med att bryta upp dörrar. 





Marows Lånebyrå
Lånebyrån ligger i ett gammalt slitet hus där den roströda rappningen lossnat i stora kakor och 
blottlagt teglet därunder. Utanför ligger trasiga tunnor och matavfall längst gatorna. Om natten blir 
det kolsvart runt byrån då inga gasljus finns. Även om några enstaka individer är ute och ör på sig 
genom nattmörkret kommer de att försöka undvika karaktärerna om de ser ut att gör någonting 
märkligt. Lånebyrån vaktas framförallt av de hundar som bor på övervåningen. Men både utlånaren 
själv som dennes assistent är beväpnade och om de väcks upp så kommer de att försvara sig.



A. Den trånga hallen är inredd med en tjock röd matta som ger lite fär till det i övrigt mycket mörka 



rummet. Vänster om dörren står ett paraplyställ gjort av ett elefant ben där två bortglömda paraplyer 
lämnats och till höger finns en rockhängare.

B. Den här trånga hallen är den väg som Lestwood själv ofta tar ut och in, den liknar den andra 
hallen men saknar mattan och har istället försetts med två lårar där de husgeråd och matvaror som 
inte ryms i köket förvaras.

C. I denna trånga lokal håller Lestwood möten med sina klienter. Det är som om den förnsterlösa 
kammaren sugit upp alla den nervositet och ångest som klienterna burit med sig när de förhandlat 
med panthandlaren. Förutom Lestwoods vackra karmstol, bordet och klienternas lilla pinnstol finns 
bara en hylla där en del kreditupplysningspapper ligger. 

D. Köket luktar av sur mjölk och den som går in här gör bäst i att dra in magen för att ta sig förbi 
järnspisen vitrinskåpet, kolboxen och matsalsmöblerna. Köket används ofta för att laga mat i och 
järnspisen är så gott som alltid varm.

E. Om de andra rummen varit trånga och belamrade så är det ingenting emot den sal där allt det 
pantsatta godset finns att beskåda. Det krävs smidighet och skicklighet för att navigera sig fram 
mellan de överfyllda borden och hyllorna där det tycks lättare att räkna upp vad som inte finns än 
tvärtom. I ett hörn står ett vackert Sommner bord och för den som letar finns det två sablar, två 
pistoler och ett gevär bland de hoprullade mattorna, vackra smyckena och exotiska statyetterna.

F. Bakgården är rejält insynsskyddad, med både staket och höga syrenbuskar. Tvårs över den leriga 
och upptrampade gården leder ett staket. Vanliga kvällar står dörren i staketet öppen, men kvällar då 
Lantz besättning kommer på besök för hundarna nöja sig med att springa på halva bakgården. 

G. Detta är hundkojan som utgör hem åt tre argsinta varghundar med mycket revirtänk. Här får de 
sin mat i tre emaljbyttor och här har de sina bäddar som består av hö och filtar.

H. I denna bod har Leestwood dels de gods som han ämnar sälja till Luftpiraterna framförallt mat, 
öl och tobak, men även lite varor som inte fått plats i butikslokalen ännu. 
Det är just utanför denna bod som piraterna kommer att landsätta sin plattform.

I. Ovanför trappen finns en liten hall, här står två stolar som aldrig används, två låga fönster vetter 
ut mot bakgården.

J. I detta rum sover vakten, Mr. Granch. Om inte Granch tagit ned det av någon anledning hänger 
det ett hagelgevär ovanför sängen. I rummet finns inte särskilt mycket, bortset ifrån kistan där Mr. 
Granch förvarar sina hyfsat slitna kläder och vaktens öl-samling som står och samlar dam bakom 
sängens huvudända. 

K. Badrummet tillhör en av de mer luxösa delarna av huset, vilket kan ses på det stora 
mässingskaeret, de röda sammetstapeterna och på det faktum att rinnande vatten dragits in i huset

L. Detta är Lesstwoods eget rum här sover den snåle panthandlaren under sin sänghimmel, i 
garderoben finns Lesestwoods kläder, bland annat är han mycket förtjust i badrockar och tofflor. På 
nattduksbordet finns en väckarklocka. 

M. Detta rum är Leestwoods kontor. Här finns register över såväl de lagliga som de kriminella 
affärer som utförs på lånebyrån. I kassaskåpet finns 200 pund samt smycken i guld och ädla stenar 
till det dubbla värdet.



Piraternas Luftskepp Våning I-III



I. Om Karaktärerna anländer till luftskeppet via den svängande och krängande träplattformen så är 
det här de anländer först. Rummet är mörkt och fönsterlöst, hela tiden hörs ljudet av ångmaskinens 
dunkande, det luktar kol och djuravföring. I Ett hörna av rummet ligger säckar fyllda med mat av 
olika slag som ännu inte hunnit sorteras och i ett annat hörn återfinns stöldgods, framförallt 
besättningsmedlemmars kläder, smycken och fickur förpackat i säckar och lårer som ska säljas. När 
karaktärerna anländer finns här en luftpirat som inte är sen att dra sin sabel om han ser dem komma. 
I rummets mitt finns en hiss som försvinner uppåt.

II. Denna hiss kan föra karaktärerna uppåt om de önskar, ett lättmanövrerat reglage finns 
tillsammans med en gallerdörr av tunna mässingsstänger. 

III. I detta mycket långsmala rum förvarar rövarna tågvirke, rep, tross och kabel i varierande 
tjocklek och kvalité. De grövsta bitarna ligger längst med golvet i hela rummet. 

IV. Dörren till detta rum är låst och reglat med ett vältillverkat lås. Därinnanför finns en hiss som är 
körd nedåt så att den dinglar under skeppet. Det är i denna hiss som störe delar av Inceptias 
besättning hålls fångade. Bröderna Clere har dock avrättats på grund av det motstånd de gjorde och 
Bedinga har tagit emot erbjudandet om att ta värvning bland piraterna. De övriga Fyra är trötta och 
slitna men kommer att hjälpa till på alla sätt de förmår om de fritas. En intressant sak att nämna är 
att kapten Setters själv har något av en affär med miss Swanh, vilket är ganska tydligt på grund av 
det kärvänliga sätt de har mot varandra och den mängd kroppskontakt de har. Detta berör säkert inte 
karaktärerna men om de av någon anledning fått med sig Mina Setters kommer ett stort  gräl att 
utbryta, vilket antagligen inte är optimalt.   

V. I detta trärum hålls 20 svin som slaktas av när förråden tryterhär stinker det rejält av djur och 
skit. Mitt bland svinen står piraterna Hark och Ivan. De väljer ut svin till slakten samtidigt som de 
för en ganska klumpig filosofisk diskussion om det skulle vara rätt att äta svin om de kunde tala där 
Harks huvudargument tycks vara att fläsk är väldigt gott. De bär inte sina vapen på sig men Ivan har 
med sig slaktkniven och den stabile Hark har en minst lika stabil slaktyxa. 

VI. Precis som besättningen håller sig med svin håller de sig med höns också, i detta rum pickar 
oräkneliga hönor runt, värper ägg och kacklar. 

VII. I detta rum landar allt ätligt avfall från de övriga våningarna, matrestern diskvatten och 
tvättvatten landar här och skyflas sedan vidare till de väntande svinen i rummet intill. Det är möjligt 
för den smale och smidige att klättra upp genom avfallshålet till bredvid matsalen (LII) 

VIII. Om förra rummet upplevdes som oangenämt så är det ingenting emot detta. Här landar allt det 
som skeppets invånare producerar på avträdet i en stor stinkande hög. Även här är det möjligt att 
klättra upp och dyka upp på avträdet (XXIII) men förutom en smärt figur och vissa kunskaper i 
klätterkonsten så krävs det även en avsaknad av luktsinne eller en vansinnig viljestyrka. 

IX. Här slaktas skeppets fjäderfän alla de vassa tillhyggen som hör till återfinns i rummet, plockade 
och halsuggna kycklingkroppar hänger ifrån taket. I rummet finns även en stor köttkvarn som gör 
det möjligt för köket att tillreda kycklingfrikadeller. 

X.I detta rum slaktas skeppets svin, en olycklig kulting hängmöras för tillfället. På bordet och 
bänkarna ligger en slaktklubba, flåknivar och köttyxor. I taket hänger vassa krokar i rejäla kättingar, 
golvet täcks av dåligt bortstädat blod som sugit in i plankorna. 

XI. Utanpå luftskeppet löper en lejdare som gör det möjligt att föra hönorna från sina bostäder 
direkt till slakteriet. En ganska låg reling gör en promenad längst med lejdaren till en skräck 



upplevelse för de allra flesta. Lejdaren avslutas med en trapp som leder upp till maskinrummet 
(XXVII)

XII. Denna lejdare påminner i allt om den andra med är till för att svinen ska kunna föras iväg. Den 
leder även den upp till maskinrummet (XXVII)

XIII. Detta utgör fartygets bränsleförråd. I boxarna till både höger och vänster ligger kol och väntar. 
På sina håll har kolen blandats ut med virke från Inceptias skrov. Tre karlar arbetar här, de bär inga 
skjortot och koldam har fastnat överallt på deras svettiga bringor. De är utrustade med rejäla spadar, 
det är även dessa improviserade vapen som de kommer att använda till att försvara sig. I rummets 
mitt finns ett fraktband. Bandet är konstruerat så att korgar är fäst vid det, bandet för sedan de stora 
korgarna upp till maskinrummet (XXVII) och tippar innehållet ned i ångpannans ugn. Dessa korgar 
är en möjlig flyktväg för piraterna om de känner sig övermannade det är även en möjlighet för 
karaktärerna att färdas  uppåt. Det krävs dock en lyckad akrobatisk manöver för att hoppa ur korgen 
innan man tippas ned i ett rödglödgat, koleldat inferno. Längst bak i rummet finns två stora 
cisterner som fyllts med smörjolja, respektive reservvatten till ångpannan.   

XIV. I detta rum sover den sluskigare delen av besättningen, här finns piraternas personliga bäddar 
samt de ränslar och säckar där de förvarar sina extrakläder och undanstuvade tillhörigheter. Tre 
pirater sitter och umgås här när karaktärerna åker förbi med hissen, tre till ligger och sover. Dessa 
pirater är fullt beväpnade med både sablar och pistoler och tvekar inte att hugga ned fripassagerare. 
Piraterna får slå ett slag för att se om de uppmärksammar karaktärerna när de rasslar förbi. I 
rummets hörn finns en trappa som leder upp till våningen ovanför.

XV. I den stor plåttank som finns i detta rum förvaras skeppets dricksvatten, det finns en tappkran 
för den som är törstig. 

XVI. Här finns en likadan tank som i rummet mitt emot. Den stora skillnaden är att denna tank 
innehåller vatten som värmts upp av värmen ifrån ångpannan. Även här finns en kran där skållhet 
vatten kan strömma ut med ett argt väsande. 

XVII. I denna enda av korridoren har piraterna ställt upp en kägelbana, tio käglor står i en prydlig 
triangel och bara väntar på att nockas omkull av klotet som ligger bredvid. 

XVIII. I detta rum finns tvättkar för tvätt av personer. Den högborne baronen är noggrann med att 
hans besättning ska se respektabel ut när de begår lagbrott. Rummet är tomt och i ett av träkaren 
finns vatten som upplevt åtminstone en tvätt för mycket och antagit en obehaglig smutsfärg. 

XIX. I denna kammare hänger fartygets samling av nytvättade kläder och lakan. Långa rader av 
underkläder, långkalsonger och skjortor täcker upp större delen av synfältet vilket gör rummet till 
ett ganska bra gömställe. 

XX. I detta rum tvättas alla kläder, här finns tvättkar, en handvevad  tvättmaskin och ett ständigt 
varmt ångstrykjärn som drivs av en lång ledning till ångpannan. Detta går att använda som vapen i 
nödfall. I rummet fins även de båda piraterna Hampus och Joel som valt att skita i tvätten och för 
tillfället ligger och latar sig i en hög av lakan. 

XXI. Här sover ytterligare 5 pirater, rummet är tomt när karaktärerna når det, förutom sängkläder 
och piraternas ofta meningslösa personliga tillhörigheter. 

XXII. Detta är den plats där de flesta av luftrövarna tillbringar de pass där de inte tvingas göra 
andra saker. På skeppets pub serveras två sorters wiskhy, två sorters rom och tre sorters öl. 



Inredningen bär spår efter de uppgörelser som ofta följer på fulla busars kortspelande. Med 
bartendern inräknat finns 5 blivande antagonister på plats samlade runt ett parti poker. Alla är fultt 
beväpnade men även märkbart berusade. Just innanför puben finns en liten skrubb som nyttjas som 
förråd av starkvaror, där finns även ett par burkar inlagda ägg och två löjligt stora torkade korvar. 

XXIII. Här finns det dass som det går att klättra till ifrån nedersta våningen, processen går att göra 
baklänges också om trälocket som utgör själva sittytan slits bort blottläggs ett hål som med nöd och 
näppe rymmer en normalbyggd människa. På dasset sitter tre hål pårad i träbänken. Ett fjärde hål 
finns bakom ett skynke för den som vill ha mer privatliv. Bakom skynket sitter Piraten Glyn och gör 
sina privata affärer, hon har pistolen och sin yxa hängande i bältet som ligger runt fotlederna. På 
väggen hänger en skylt av mässing som förkunnar att den som missar hålet ska få slita spöstraff.

XXIV. I från denna korridor löper ett flertal dörrar ut till identiskt formade sovrum. Endast tre av 
sovrummen har en invånare när karaktärerna öppnar. De trånga rummen innehåller annars inte 
mycket mer än en säng, de personliga tillhörigheterna har sedan antingen stuvats in under sängen 
eller hängts ifrån taket. 

XXV. Denna trappa leder ned till sovsalen (XIV)

XXVI. Denna trappa leder i stället uppåt till nästa våning (XXIX)

XXVII. Detta väldiga rum är det som måste beskrivas som det mäktiga luftskeppets dunkande 
hjärta. Fraktbandet från första våningen (XIII) öser ständigt upp stora mängder kol som slukas av 
ångpannan. Väldiga rör och ledningar för vidare den skållheta ångan till den pulserande 
compundångmaskinen. Remmar och band driver propellrarna och för vidare energin till andra delar 
i skeppet. Två dörrar leder ut till de lejdare som löper längst med skeppets utsida (XI och XII) Två 
andra lejdare löper upp så att pannan och ångmaskinen kan beskådas från ovan (XXVII). I rummet 
sliter fyra maskinister med att hålla mätarna rätt och alla rörliga delar inoljade. Två personer är 
uppe på lejdarna ovanför, de andra är på markplan. De på markplan kommer att försöka försvara sig 
med tunga skiftnycklar och tänger, medan de två ovan kommer att försöka ta sin oljefläckiga 
kroppar ut på de övre lejdarna som löper ut med skeppet (XXXVI och XXXVII). 



Piraternas Luftskepp våning IV-VI



XXVIII. Detta är de lejdare som löper över maskinrummet, det är alltså fullt möjligt för någon som 
står på lejdarna att kasta eller skjuta ned på någon som står på marken. Det är även fullt möjligt att 
strida på lejdarna just intill den glödheta ångpannan. Som sagt befinner sig två osedvanligt skitiga 
pirater på plats, dessa kommer att göra vad de kan för att fly längst med lejdarna ut till de lejdare 
som löper längst med skeppet (XXXVI och XXXVII) om de lyckas kommer de att hämta 
förstärkning så då gäller de att snabbt hitta en väg ut eller förskansa sig. 

XXIX.Detta rum utgör ett föga intresant trapphus. Förutom att kunna gå nedåt (till XXVI) kan man 
även gå uppåt (till XXXVIII)

XXX. I denna avlånga sal håller piraterna sina mordiska kunskaper i trim. I den bortre ändan står 
två måltavlor och en luggsliten docka klädd i en om och omigen genomborrad uniform. I rummet 
finns ett ställ med två gevär men även mer exotiska avståndsvapen så som, pilbågar, armborst, 
kastyxor, kastknivar samt en harpun. De två kallblodiga mördarna Bonny och Cletus står och över 
när karaktärerna kommer, onödigt att tillägga är de beväpnade. 

XXXI. Detta är skeppets läkarstation, här finns plats för fyra patienter även om det bara är en på 
plats nu. Det är Fergus som ligger och yrar i sin förtiogradiga feber. Han kommer att missta 
karaktärerna för sina sedan länge döda syskon och hålla en mycket hjärtgrippande monolog om hur 
mycket han ångrar hur han bettet sig mot dem. Han måste dock tystas på något sätt annars kommer 
skeppsläkaren ut från sin kammare som ligger direkt till höge. Hur kallblodiga är karaktärerna? Till 
vänster återfinns läkarens lager av droger och medikament. Dörren är ständigt låst men för den som 
forcerar dörren eller tvingar till sig nyckeln av doktorn finns härinne såväl opiater som kinnbark. 
Slutligen så kan det var kul för karaktärerna att veta om att det är möjligt att ta sig ifrån doktorns 
privata kammare till vapenverkstaden (XXXII) En olycka för ett par år sedan sprängde nämligen 
upp ett hål som mäter närmare två gånger två fot. Doktorn finner inte detta hål som särskilt vackert 
utan har istället hängt upp en tavla föreställande ett stormpiskat landskap. 

XXXII. Här hålls vapen av alla slag vassa, skarpa och dödliga här slippas klingor, skafft förstärks 
och slaglås justeras. Här finns alla de verktyg som krävs för dessa ting. Samt ett hål i vägger som 
visar den föga spännande baksidan på doktorns tavla. 

XXXIII. Här finns piraternas vapenlager. I ställningar och hyllor finns 2 tunga gevär, 22 lätta gevär. 
3 Hagelgevär och 20 tunga pistoler. Samt oräkneliga tillhyggen i from av yxor, bajonetter, sablar, 
huggare, knivar, pikar, klubbor och påkar. I ett par pappkartonger finns även 6 hagelpatroner 45 
pp10 patroner och 45 pp9 patroner

XXXIV. I detta rum förvaras amunitionen till de rejäla kanoner som ska försvara luftskeppet i 
händelse av strid. Hitintills har de aldrig behövt användas, men ifall det skulle behövas ligger här 30 
patroner grövre än en mans midja och längre än benet på en rejäl karl. 

XXXV. Här finns de två gigantiska pjäser som kan slunga ut död och förintelse om det kräv. Här 
finns även en rörtelegraf upp till kommandobryggan. I en liten kammare bakom de vridbara 
kanonerna finns extra krut i ett halvdussin kaggar.  

XXXVI. Denna lejdare löper ut med skeppets sida.

XXXVII. Även denna lejdare leder ut med skeppets sida. 



XXXVIII. I denna stora verkstad lagas och byggs de små fartyg som används när andra zeppelinare 
ska bordas. De små skeppen rymmer oftast runt 10 man, och är försedda med utfällbara vingar. De 
släpps sedan ifrån detta stora skepp tillåts falla ett tag för att få upp farten, spänner sedan ut 
vingarna och seglar fram till det tilltänkta offret. Detta förfarande sliter hårt på skeppen och de 
reppareras ständigt. Ett rälsspår gör det möjligt att för skeppen från det den öppna yta där de väntar 
på att anfalla (XLI) in till verkstaden. Ett skepp är för tillfället uppställt och undersöks av de tre fullt 
beväpnade piraterna Haiden, Joaan och Otto. Längst väggarn ligger plankor och annat användbart 
som bruttits lös ifrån andra zeppelinare och i salens mitt finns en ångdriven sågklinga med kapacitet 
att arbeta sig genom det mesta. I händelse av strid kommer den rejält byggda Otto att försöka slänga 
upp klent byggda karaktärer på sågklingan. 

XXXIX. Här förvars den tjära som används för att göra de träs som använd, både till de mindre 
skeppet som de stora, mer väderbeständigt. 

XL. Här förvaras reservsegelduk som används till de små skeppens vingar. Här inne ligger den 
slitne gamle rövaren Keggel för att slippa arbeta. Han har kommit över en bit ost som han äter i små 
stycken samtidigt som han mumlar för sig själv hur slug han är. 

XLI. Denna öppna yta saknar yttervägg så här drar vindar och molnslöjor in. En trapp går upp till 
matsalen (LI) Två träpirar skjuter ut ifrån skeppets sida och ut över molnen. Fästa vid dessa pirar 
hänger tre små skepp. De har vingarna infällda och hålls på plats via små kranar. En liten konsol 
med spakar finns mitt på varje pir. Dessa gör det möjligt  att antingen släppa fartygen så att de susar 
nedåt i en svindlande hastighet eller dra upp dem på rälsen så att de kan rullas in i verkstaden. 
Denna plats är utan tvekan den plats som är  bäst lämpad för ett flyktförsök. Det krävs att 
Rollpersonernas först lyckas identifiera hur kranen används sedan att de lyckas manövrera det lilla 
fartyget, två lyckade slag krävs för att dels ta sig ned kontrollerat och sedan landa kontrollerat. Om 
karaktärerna är jagade av pirater och inte lyckas sätta de andra skeppen ur spel så kommer de att 
störta efter karaktärerna i en vild jakt, piraterna är vana vid att färdas i fritt fal och kan mycket väl 
försöka sig på bordningsförsök i vertikalt tillstånd. I båtarnas botten finns stålkrampor där fötterna 
kan hakas fast. Det finns även läder remmar där hela kroppen kan spännas fast men det gör det svårt 
att strida. 

XLII. Här finns kartor, sjökort och väderberäkningar. Vid de stor borden ligger passare, kompasser 
och linjaler och i skåpet finns en mycket omfattande kartsamling som säkert skulle uppgå till ett 
värde av 200 pund om de såldes till en luftkapten eller till flygvapnet. 

XLIII.I detta rum finns en trappa som löper uppåt (till LIII)

XLIV. Om skeppets maskinrum ska beskrivas som dess hjärta är detta dess hjärna. Härifrån styrs 
fartyget via otaliga reglage, knappar, spakar och ventiler. Här finns även rörtelegrafer som leder till 
såväl maskinrummet som till kanondäck som gaskontrollrummet. Här finns förste och andre 
styrman på plast. De bär sina praktfulla rockar och har smyckat sin hattar med fjädrar och plymer. 
Andrestyrman Mr. Culm har även investerat i en liten revolver som han ständigt bär med sig.  

XLV. Här löper en hängbro över till Lantz boning. Denna hängbro löper till uppe på den 
vätgasballong som håller Lantz hem svävande. (C på översiktskartan)

XLVI. En liknande hängbro leder härifrån över till däck på det fartyg som utgör Lantz hem. Dessa 
två hängbroar, hängbron som binder samman Lantz skepp med ballongen på det stora skeppet och 
två vajrar är allt som håller samman de två skeppen, så stark och eller fyndiga rollperssoner skulle 
kunna kapa linorna, antingen med huggyxor och eller precis lagom mängd dynamit. Om någon nu 
törs hantera dynamit och vätgasballonger i närheten av varandra. 



XLVII. Här ligger den flygande fästningens kök. Två köksmästare basar över 4 yngre pirater som 
jäktar mellan grytor kastruller och pannor. Ett problem för besättningen är att de endast kommit 
över en blandad skara av mindre järnkaminer. Så att förbereda middag för den månghövdade skaran 
är ett ständigt problem. I rummets ena hörn finns en märklig maskin som dels ser till att pumpa upp 
kokande vatten som värmts av ångpannan men även arbetar med att pumpa in kyld utomhusluft i 
det kalla lager som ligger vägg i vägg med köket. Köksmästare Leonard-Len är för övrigt en 
mästare på att hantera sin köttyxa och har inga planer på att låta någon komma och störa honom i 
middagsförberedelserna. 

XLVIII. Detta är kallförrådet. Det kyls av den mäktiga pumpmaskinen i köket och hålls kallt tack 
vare de väldigt isolerade väggarna, väggarna är antagligen så tjocka att ingen skulle höra om någon 
skrek inne bland de frosttäckta tunnorna och nedfrysta köttstyckena. 

XLIX. Här är torrförrådet. Här inne finns mjöl, välling, bröd, gryn, bönor och andra basvaror som 
med mycket slit omvandlas till välsmakande måltider. 

L. De båda köksmästarna delar på denna relativt väl tilltagna svit. Efter Lantz själv är de antagligen 
de mest ansedda personerna ombord. Lakanen är finare, karmstolarna luxuösare och garderoberna 
fyllda med mer dyrbara kläder. Rummet är alltid fyllt med doften av redningar, kryddor och såser. 

LI. Detta är mastalen, här samlas besättningen att äta, två stora bord står uppställda i salen och 
Lantz egen plats är utmärkt med en vacker och stoppad karmstol. Även om besättningen inte kan 
äta samtidigt så försöker Lantz samla så många som möjligt till middagen. 

LII. Här finns två stora tankar fyllda med kemikalier som kan blandas samman till ny vätgas om 
sådant skulle krävas. I Golvet finns en stor lucka där matrester slängs ned efter måltiderna, det är i 
denna lucka en karaktär kan dyka upp om de klarar den svåra klättringen ifrån skräpkammaren 
(VII)

LIII. I detta rum övervakas skeppets gasnivå, härifrån kan även enskilda gasceller tömmas eller 
fyllas. Separata mätare för varje cell ger besked om hur de påverkas av luftrycket och andra 
faktorer. I Taket finns en lucka som gör det möjligt att ta sig upp och gå mellan de vätgasfyllda 
cellerna. Detta rekommenderas inte, det är lätt att gå vilse och direkt livsfarligt att tända en lykta. I 
rummet finns Den skarpögda Piraten Christel som undersöker mätarna noggrant. Hon står i kontakt 
med förste och andre styrman via en rörtelegraf. En trappa leder ned till rummet under. (XLIII)



Den Högborne Baronens Boning 

Den högborne baronen och dennes ständige följeslagare har Marley har låtit konstruera om en 
tillfångatagen zeppelinare som nu fungerar som deras privata boställe. Zeppelinaren ät fäst vid det 
stora fartyget med tre hängbroar och två rejäla vajrar. (Skeppet utgör Nr 3 på översiktskartan) Den 
som anländer till fartyget kan se att alla styrreglage tagits bort ifrån däcket. Det enda som finns kvar 
är möjligheten att släppa ut gas ur ballongen. Längst bak på däcket finns den trapp som leder ned 
under däck. Både Lantz och Marly befinner sig ombord på detta skepp om ingen stor uppståndelse 
fått dem att bege sig över till det stora fartyget.  

1. Detta rum har försetts med mjuka bolster på samtliga väggar och längst fram står ett ställ som 
innehåller två vackra värjor och två förgyllda sablar. 

2. Detta är det musikrum som framförallt Marly uppskattar. Han spelar såväl på flygeln som på 
violinen som hänger på väggen. Lantz lyssnar ibland på honom men brukar tröttna på att inte stå i 
centrum.

3. Liksom musikrummet främst är för Marly så är bibliotek också. Marly har låtit fylla det vackert 
inredda, men mycket långsmala rummet med såväl fackböcker som krävs för luftingenjörer samt 
långa och djupa romaner. 

4. När man komer ned till den understa våningen ligger Lantz rum till höger. En vacker 
himmelssäng  finns och där bredvid en garderob fylld med Lantz stilfulla men något gammaldagsa 
mode. 



5. Här finns Lantz rakbord och även dennes badkar, han badar dock sälla. Han skaffade det mest för 
att Marly hade ett. 

6. Mittemot Lantz sovrum finns Marlys, det är trångt, hemtrevligt luktar thé och pipa. 

7. Här inne finns Marlys stora badkar, på brädan bredvid står ett par urdrukna flaskor likör av olika 
slag

8. Detta är det arbetsrum där Marly konstruerat stora delar av zeppelinaren, på bordet ligger idéer 
till nya uppfinningar som skulle göra livet i luften lättare. Just nu arbetar han på hur en toalett skulle 
kunna installeras på hans del av den flygande fästningen.

9. Detta är skattkammaren, endast Lantz har nyckeln hit. Här ligger dels den kista som karaktärerna 
jagat efter men även en kista fylld till bredden med antika mynt (värt cirak 1000pund med en vikt 
på 40 kg). En galauppsättning damsmycken i saffirer (värt cirka 1200 pund) samt åtta bäggare 
gjorda i rent guld (värda 90 pund styck)



Översikt

A. Detta är det stora skeppet.

B. Detta skepp är Lantz och Marlys hem

C. Detta är ett mskingevärsnäste som ligger på den ballong som håller uppe B. Härifrån leder en 
hängbro upp till D.

D. Hit leder en hängbro ifrån C.

E. I detta utkikstorn arbetar ständigt en pirat, i den lilla vaktstugan finns alltid tre till. 

F. I Denna hiss kan karaktärerna komma upp

G. Här hänger fångarna ifrån Inceptia

H. Detta är lejdaren XI

I. Detta är lejdaren XXXVI
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