
Vilddjurets son 
ett äventyr till Gemini av Johan Sjöberg 

 

Verkligheten rullade in över honom som en hjord av vilda hästar och gjorde honom alldeles 

vimmelkantig. Han var omtumlad, förvirrad och rädd, men han var fri. Källarens mörker var 

borta och de kalla bojorna var inte längre slutna kring hans handleder. Han kände doften av 

jordens mull, trädens bark och gräset omkring sig.  

Som ett vilt djur på flykt från jägaren rörde han sig vant genom skogen. Han lät den 

omsluta honom och han kände sig trygg i dess omfamning. Sedan kom raseriet.  

  

När han vaknade upp mindes han ingenting av det som hade varit. Mörkret var lika kompakt 

omkring honom nu som det i källaren och när han försökte röra sig gick det inte. Hans 

händer och fötter var bundna med rep och kedjor. Han kände en bitter smak av blod i munnen 

och hans huvud värkte fruktansvärt, men han visste inte varför.  

Kanske hade allting varit en dröm. 

Kanske hade han aldrig varit fri. 

Kanske var han fortfarande fånge i den källare som varit hans hem hela hans liv. 

Kanske…  

 

Vilddjurets son är ett äventyr till Gemini där rollpersonerna hamnar mitt i en spirande 

konflikt, som de tvingas lösa för att förhindra ett fruktansvärt blodbad. Äventyret består till 

största delen av djuplodande undersökningar, en hetsig jakt på bevis som förhoppningsvis 

skall kunna förhindra att skuldbördan läggs på de oskyldiga. 

Vilddjurets son utspelas i södra Orschild där en grupp av Befriarnas infiltratörer lyckats 

nästla sig in vid en furst Gideon-trogen ståthållares hov och inlett en systematisk 

smutskastning av traktens dvärgar. Om du vill veta mer om Orschild och de konflikter som 

spirar där får vi be dig vänta till inledningen av 1999 då Orschild – krigets vindar, landar på 

butikshyllorna. 

  

Bakgrund 
Sedan fursteupprorets dagar har Orschilds dvärgar njutit av en osedvanligt förmånlig position 

som furstefamiljens gunstlingar. Efter det att de hjälpte Bernon-släkten att återta Orschilds 

krona har de alltid tilldelats frikostiga förläningar och ämbeten vid såväl det furstliga hovet 

som i armén och de andra ståthållarnas hov.  

Men inte alla Orschilds innevånare har betraktat dvärgarnas makt som någonting av godo. 

Särskilt de adelsmän som under kyrkans styre njöt av upphöjda positioner som biskopar och 

länsherrar har under århundradenas lopp med jämna mellanrum visat sitt missnöje med furst 

Gideon favoriserande av dvärgarna. Under senare år har detta missnöje kommit att eskalera i 

en intensiv kamp för att smutskasta dvärgarna och vända folket emot den släkt som en gång 

var hela provinsens hjältar. För detta ändamål har Befriarna bildats, en sammanslutning av 

mäktiga män ledda av furst Gideons försmådde son.  

Vid floden Monesoras strand, inte långt ifrån gränsen till Ravarra, ligger den medelstora 

byn German, en av de få byar som inte redan avfolkats på grund av rädslan för det ständigt 

växande hotet från kyrkan. Deras ståthållare, lord Germund, är en principfast och Gideon-

trogen medelålders riddare med en stark avsmak för allt vad kyrkan heter och, åtminstone 



tidigare, ett starkt förtroende för dvärgarna. Under den senaste tiden har Germund rekvirerat 

nya rådgivare, på rekommendationer från goda vänner, vänner som under den senaste tiden 

knutit kontakter med Befriarna, eftersom deras domäner hotas av furst Gideons tendens att 

tillmötesgå dvärgarnas krav. En av dessa rådgivare, Petorsius, har under de fyra veckor som 

förlöpt sedan hans ankomst till ståthållarens hov, börjat att aktivt intrigera för att se till att 

byns dvärgar hamnar i såväl folkets som härskarens onåd.  

När äventyret inleds har Petorsius precis satt den viktigaste delen av sin diaboliska plan i 

verket.   

  

Intrigen 
Den lismande Petorsius har under sin korta tid i slottet hunnit bekanta sig mycket väl med 

nejden. Han har tillsammans med sina hejdukar strövat omkring i skog och mark, besökt 

bönderna och handelsmännen och bekantat sig med traktens starka män. Särskilt noga har han 

iakttagit dvärgarna och deras vanor. Hans uppmärksamhet har framför allt riktats mot en 

källare under en av dvärgarnas lador, som han och hans hantlangare bevakat på tryggt avstånd 

under många långa nätter. Genom de iakttagelser de har gjort (bland annat kommer och går 

folk från och till ladan minst en eller två gånger per natt, ibland hörs mystiska ljud därifrån, 

bestialiska skrik och plågade grymtningar, och vid något enstaka tillfälle har det låtit som om 

det uppstått regelrätta slagsmål i källaren) har de kommit fram till att en ohelig dvärg, märkt 

av den fruktansvärda förbannelse som vilar över dvärgsläktet hålls instängd i källaren. När 

Petorsius fick den kunskapen föddes en genial, men oerhört riskabel och i många stycken 

fruktansvärd plan, i hans huvud. En plan som han hoppas skall kunna vända folket mot de 

idag mycket omtyckta dvärgarna. 

Petorsius plan är att befria den förbannade dvärg som finns fängslad under ladan och föra 

honom till en gammal övervuxen ruin i skogen. Där planerar han att hålla honom fången och 

hela tiden ge honom mat utblandad med blommor från eldkronan, falklilja och vit flugsvamp, 

för att sakta men säkert göra honom vansinnig, samtidigt som hans motståndskraft mot 

övertalning och andra obehaglig örter minskar. När den förbannade dvärgen är mogen för sitt 

uppdrag kommer han att få en ordentlig dos flugsvamp vilken kommer att driva honom till ett 

besinngingslöst vansinnesraseri. Sedan kommer Petorsius att släppa lös honom i byns utkanter 

i hopp om att dvärgens vrede kommer att drabba några oskyldiga. Sedan hoppas han kunna 

infånga dvärgen för att göra om samma bedrift, samtidigt som han har för avsikt att plantera 

spår som leder mot dvärgarna. För om dvärgarna får skulden för de fruktansvärda illdåd som 

kommer att utspelas, kommer de utan tvivel att få det väldigt svårt att stanna kvar i German. 

Om de överlever, vill säga… 

 

Handlingen 
Äventyrets inleds när det första mordet uppdagas och byn med omnejd lamslås av det 

fruktansvärda i dådet. Ståthållarens gardeskapten, Jerkai Kråka, som visserligen avskyr 

dvärgar, men inte är inblandad i komplotten, låter sina knektar undersöka dådet och spåren 

pekar mot dvärgarna.  

Dvärgarna själva, ledda av Voer Sau, fruktar att Kråka har rätt i sina antaganden om 

mördarens ras, eftersom de vet att Neur på något sätt brutit sig fri och dessutom är långt ifrån 

en lugn natur. För att undvika att Neurs försvinnande uppdagas intensifierar de sina 

ansträngningar för att finna den försvunne familjemedlemmen, men misslyckas. När det visar 

sig att en av förbannelsen – i Kråkas och Petorsius ord Mörkret – märkt dvärg har låtits slippa 



lös blir stämningen hätsk i byn och när dåden fortsätter ökar sakta men säkert risken för en 

katastrof. Kråka får order av ståthållare Germund om att dvärgarna skall få beskydd från 

folket, men han genomför sitt uppdrag halvhjärtat och en natt brinner ett av dvärgarnas hus 

ned till grunden och flera dvärgar omkommer i lågorna. Dvärgarna slår inte tillbaka, utan 

beslutar sig för att stolta bära sin börda, men inom dem har det hat som de trodde hade 

slocknat återigen tänts till ett flammande liv – hatet mot de som en gång var nära att utplåna 

hela deras folk med sina urskiljningslösa förföljelser.  

 Då lyckas plötsligt Kråka och hans mannar, under Petorsius vägledning och med bybornas 

hjälp, slå klorna i Neur. Den stackars förvirrade dvärgen hotas av dödsstraff och det byggs en 

galge på byns torg, samtidigt som Petorsius låter byns befolkning under ledning av bysmeden 

Adrian Mosek förbereda en lynchning av hela byns dvärgiska befolkning.  

Om ingen förmår avslöja sanningen kommer Germans dvärgar att gå ett fruktansvärt öde 

till mötes… 

 

Aktörerna 
Här beskrivs i korthet de viktigaste deltagarna i den intrig som vävs kring byn German, dess 

dvärgiska innevånare och dess beskyddare. Den information som finns här är tänkt att hjälpa 

dig som Berättare i din gestaltning av karaktärerna. 

 

Petorsius, dvärghatare 
Petorsius är en oerhört skicklig diplomat, en god politiker och en uppåtsträvande makthungrig 

rådgivare, med en försmak för okonventionella tillvägagångssätt. Han är fostrad i Orschilds 

lågadliga kretsar, av en far som var sjukligt övertygad om att det inte hade varit för de nedrans 

dvärgarna, då hade minsann han och hans son suttit sida vid sida med furst Gideon i Resna, 

och styrt provinsen efter eget huvud. Faderns dvärghat är det enda Petorsius har ärvt efter 

honom – och det är tur, för fadern var långtifrån någon skönhet, en usel strateg och en 

medelmåttig älskare. Petorsius är charmig, talför och en skicklig debattör, med en osviklig 

förmåga att få andras ord att ändra mening så snart de kommer från hans mun. Dessutom är 

han fullständigt skrupulös i sin fanatiska kamp mot dvärgarna. I hans ögon är de inte bara 

oduglingar märkta av mörkret, utan också orsaken till hans faders för tidiga hädangång. Under 

äventyret kommer Petorsius att agera i bakgrunden, ständigt röra sig bakom kulisserna, tills 

det är dags för den slutgiltiga uppgörelsen.  

  

Jerkai Kråka 
Vid ståthållarens slott finns ett relativt manstarkt garde, vilket också till stor del utgör 

ordningsmakten i området. För att leda dessa tappra herrar har ståthållaren valt Jerkai Kråka, 

en ärrad och illaluktande kondottiär som tidigare kämpat mot kyrkan och dess korsriddare 

under furst Celtens baner. Gardeskaptenen har en osviklig förmåga att se ut som han legat i 

fält under de två senaste månaderna även om han just varit på badhuset. 

Jerkai är uppväxt i norra Orschild, där dvärghatet är mer utbrett än i södern, men han har 

lärt sig att hålla tand för tunga, eftersom han känner till såväl ståthållarens som furstens 

inställning. Trots allt befinner han sig i German för att det betalar sig, inte av ideologiska skäl. 

När han däremot får en chans att ge dvärgarna en läxa, kommer han inte att vara sen att ta 

den, men är inte så grym att han är beredd att låta oskyldiga lida för att komma åt dvärgarna. 

Ju längre äventyret går, desto intimare kontakt kommer Kråka att knyta med Petorsius, och 

han kommer att hjälpa Petorsius. Däremot känner Kråka inte till något om själva planen och 

får han reda på att det är Petorsius som ligger bakom morden kommer han – precis som 

ståthållare Germund – att bli fullkomligt vansinnig. 



  

Neur Sau, den av förbannelsen märkte 
Neur Sau är en av de dvärgar som förbannelsen drabbat hårdast och när han dessutom blir 

utsatt för Petorsius omilda behandling och manipulerad till att bli en vildsint mördare, något 

han egentligen inte är, drivs ödets dolk djupare i hans hjärta. Neur har ett skräckinjagande 

utseende. Han är hårig, som en vild best, har långa klor på händer och fötter, lätt böjd rygg, 

lysande röda ögon och ett brett axelparti. I mörkret kan han lätt misstagas för ett vilt djur och 

för den som känner till de gamla skrönorna om varulvar är tanken på dessa manbestar inte 

långt borta. Under äventyret kommer Neur till största delen att vara drogad eller inspärrad i 

ruinen i skogen.  

   

Voer Sau, dvärgfamiljens överhuvud 
Voer är en gammal dvärg som håller hårdare på traditionerna än de flesta andra dvärgar i 

Orschild. Framför allt är han extremt noggrann med att se till att inte dra någon onödig smuts 

över släktet eller skapa en skepsis hos folket och grannarna genom att låta missfoster som 

Neur vistas ute i dagsljuset. Han känner till att Cenobius Sau hyllar de förbannade och han ser 

också upp till en hjälte som Celak Sau, men han menar fortfarande att för honom och hans 

familj gör ett frisläppande av Neur mer skada än nytta. Voer förespråkar förlåtelse framför 

hämnd och kommer att försöka lugna de yngre, mer hetlevrade medlemmarna av familjen till 

varje pris. Om det skulle visa sig att Neur skulle vara mördaren, kommer Voer inte att tveka 

att låta dvärgen ta sitt straff. 

 

Adrian Mosek, bysmed och uppviglare 
Adrian Mosek är bysmed och far till den första flickan som faller offer för Neurs och 

Petorsius hänsynslösa härjningar. Han är sedan tidigare skeptiskt inställd till dvärgarna, men 

mordet på hans dotter får bägaren att rinna över och när Petorsius berättar för honom om sina 

misstankar och presenterar planen är han inte sen att ansluta sig till den. Adrian är dock 

varken fanatisk, dum eller ond till naturen, så om rollpersonerna kan presentera bevis för 

honom på att roten till det onda är Petorsius och inte dvärgarna kommer han att förhindra 

lynchningen av dvärgarna och vända sin vrede mot rådgivaren som gjort honom barnlös.   

 

Rollpersonerna 
Vilken roll rollpersonerna kommer att spela i episoden och hur de dras in i förvecklingarna är 

till stor del upp till Berättaren att avgöra. Det viktigaste är att rollpersonerna hamnar på rätt 

sida i kampen och intrigerandet. Detta kan ske på ett eller flera sätt. Här följer några förslag 

på hur rollpersonerna kan tänkas bli involverade i jakten på den bestialiske mördare som 

härjar i området. 

* Det enklaste alternativet är att låta rollpersonerna vara för tillfället inneboende hos 

bonden Undrel, av en eller annan anledning. Eftersom Undrel inte har fullt förtroende för 

ståthållaren ber han rollpersonerna att hjälpa honom i jakten på sin sons mördare. 

* Rollpersonerna blir vittnen till det första dådet, förföljer Neur, men tappar bort honom 

och blir på så sätt naturligt knutna till jakten. Kanske är det någon som höjer rösten och pekar 

ut främlingarna som syndabockar. I sådana fall måste de hitta mördaren för att rentvå sig 

själva, ett klassiskt scenario. 

* Rollpersonerna ingår i ståthållarens garde och kopplas på så sätt direkt till utredningen, 

men de inser snart att allting inte går rätt till. Det är någon som försöker dölja något. 

* Rollpersonerna är goda vänner till traktens dvärgar och bes av Voer Sau att reda ut 

härvan och rentvå dvärgarna från de fruktansvärda anklagelserna. 

* Oavsett vilket av dessa alternativ du som Berättare väljer att använda, så bör 

rollpersonerna vara på plats när det första, fruktansvärda mordet uppdagas. 



 

Scen 1: Det första mordet 
Det första mordet upptäcks en tidig morgon, den dag som i äventyret kommer att kallas dag 1, 

av en av storbonden Undrels pigor när hon skall gå ut i stallet för att mjölka korna. Hon rusar 

in till sin herre, som sprider nyheten via budbärare till ståthållarens slott och snart vimlar 

gården av nyfikna bybor, ståthållarens knektar och ibland dem den myndige och otrevlige 

Jerkai Kråka, som är den som kommer att leda utredningen.  

 

Mordplatsen 
Mordplatsen är en synnerligen obehaglig syn. Från loftet i ladan har en strid ström av blod 

runnit och lämnat ett mörkbrunt spår efter sig. Där spåret tar sin början ligger bonden Undrels 

son, Josef, och hans i hemlighet trolovade, smeden Adrian Moseks dotter, slaktade som djur. 

För den som vill undersöka mordplatsen, finns det en del notiser värda att ta. Under den tid 

som Kråka och hans mannar vistas på platsen är det dock inte lönt att visa sig alltför nyfiken, 

sådant kan leda till en obehaglig och mycket direkt konfrontation. När Kråka har slutfört sin 

undersökning på platsen, täcks de båda kropparna över och överlämnas till de respektive 

familjerna. 

* Kropparna är illa sargade, som om ett vilddjur slagit dem. Om det finns någon jaktkunnig 

som får tillfälle att studera kropparna, kommer han att komma till slutsatsen att det ser ut som 

om de blivit attackerade av ett vilt djur, en stor varg eller en björn. 

* Det finns ställen på logen där flisor gått ur trät. På ett ställe sitter dessutom en bit 

nagel/klo kvar.  

* Josef har en hårtuss i sin ena hand (den kommer självklart från Neur, men kan inte 

identifieras av någon). Hårtussen, såväl som klon, kommer att missas av Kråkas ganska 

slapphänta mannar. 

* Undersöker man marken närmast skogen kan man, med lite tur och en stor portion tur, 

hitta den plats från vilken Petorsius och hans hantlangare fört fram Neur till ladan och sedan 

släppt honom lös. Spåret går att följa en bit in i skogen, men upphör sedan. Det viktiga med 

den här ledtråden är att det går att räkna ut att mördaren inte var ensam.   

* Dessutom finns ett stycke tyg som rivits loss ur Petorsius kläder att finna på marken vid 

den plats där mördaren försvunnit in i skogen. Hittar rollpersonerna den har de en mycket bra 

ledtråd. 

  

Scen 2: Efterforskningar 
Rollpersonerna, Kråka och hans mannar, samt ett antal dvärgar från familjen Sau kommer 

omedelbart efter mordet att börja sina efterforskningar. Vilken utveckling detta kan få 

beskrivs i det här avsnittet – kallat Efterforskningar. 

 

Kråkas efterforskningar 
Kråka tar det hela med jämnmod och låter ingenting stressa honom. Han är systematisk, 

osympatisk och lagom hänsynslös i sina utfrågningar. Under de följande dagarna är det många 

bybor som kommer att bryta ihop i gråt under Kråkas brutala förhör, men ingen av dem vet 

någonting, inte än i alla fall. Kråka kommer inledningsvis att arbeta efter tesen att det är 

någon av familjefäderna som ligger bakom mordet eftersom de ogillade sina barns 



kärleksaffär och dessutom ogillade varandra. Det är visserligen sant att Undrel och Mosek 

inte är de bästa vänner, men de är inte heller fiender. Glöm inte att fullständigt obarmhärtigt 

utsätta rollpersonerna för Kråkas omilda behandling. Låt dem svettas under utdragna förhör 

där Kråka pekar på alla indicier som pekar på att just rollpersonerna borde veta vad det är som 

sker. 

Om Kråka inser att rollpersonerna också är på jakt efter mördaren kommer han att tala om 

för dem att de skall hålla sig ur vägen när ståthållarens krafter är i arbete, men det kommer att 

krävas en hel del klavertramp från rollpersonernas sida för att väcka hans misstänksamhet. 

 

Saus efterforskningar 
Omedelbart efter mordet inser Voer Sau att det förmodligen är den förrymde Neur som är 

mördaren, eftersom han känner till dvärgens vredesutbrott och hur åren av fångenskap i den 

mörka källaren förmodligen förvridit honom lika mycket som förbannelsen från början gjort. 

Därför vill han att deras familj skall vara de som hittar honom, inte rollpersonerna eller Kråka. 

Familjen kommer att göra sitt yttersta för att vara diskreta i sina efterforskningar och vara 

verksamma i huvudsak nattetid. Därför är det kanske inte helt otroligt att rollpersonerna stöter 

ihop med dem under sina eskapader. I sådana fall kan intressanta förvecklingar uppstå, 

antingen kan rollpersonerna luras in i vanföreställningen att dvärgarna har någonting med 

morden att göra, eller så kan dvärgarna börja att misstänka rollpersonerna. 

  

Ruinen i skogen 
Den ruin där Neur och Petorsius hantlangare håller till ligger en bra bit in i skogen, där snåren 

är som tätast och mest svårgenomträngliga. Hantlangarna kommer och går om nätterna, för att 

lämna lite mat åt den hungrige dvärgen och förse honom med de dagliga doserna av de 

nedbrytande och förvildande drogerna. De vistas aldrig där dagtid, framför allt på grund av 

risken för upptäckt, utan förlitar sig på att kedjorna, repen och munkaveln skall vara nog för 

att hålla dvärgen lugn och stilla.  

Möjligheten att rollpersonerna hittar ruinen i skogen är ganska liten, men det är inte helt 

omöjligt. Den ena möjligheten är att de helt sonika stöter på den under sin jakt efter vad de 

tror vara en djurisk best som döljer sig djupt inne i skogen. Den andra möjligheten är att de 

lyckas följa hantlangarnas och Neurs spår – i sådana fall bör det ske tidigast efter det första 

mordet. 

Om de hittar ruinen och den mörka källare där Neur hålls instängd, finns där en hel del 

bevis som pekar mot Petorsius och hans hantlangare. Bland annat finns det matrester från de 

veckor som förlöpt sedan man befriade Neur, bara för att återigen fängsla honom. Dessutom 

kommer de redskap och den utrustning de använder från ståthållarens slott, vilket lätt känns 

igen på de diskreta emblem som han alltid låter slå eller bränna in på sina ägodelar. 

   

Skugga 
Det finns ett flertal personer som det kan vara intressant att skugga, men dessa kommer 

förmodligen inte att vara de som rollpersonerna vänder sin uppmärksamhet mot i första hand. 

Om de försöker skugga Petorsius kommer de utan tvivel att komma hela komplotten på 

spåren, frågan är bara om de förstår vad som försigår. 

  



Scen 3: Den försvunne 

dvärgen 
Efter ett par dagars efterforskningar och förvecklingar, där rollpersonerna säkert kommer att 

stöta ihop med såväl Kråka som med Sau, gör Kråka en mycket intressant upptäckt. 

Upptäckten är så intressant att han väljer att samla hela byn till ett möte på torget. 

Tack vare en anonym uppgiftslämnare (det är i alla fall så Kråka beskriver det) har han 

gjort ett stort genombrott i sin jakt på mördaren. Han har nämligen blivit varse att tills alldeles 

nyligen har en djurisk best, en av mörkret befläckad dvärg, hållits fängslad under en av 

familjen Saus lador. Men det har kommit till hans kännedom att besten har sluppit lös och det 

med största sannolikhet är den som är den eftersökte mördaren. Han beskriver med förakt i 

rösten den oaktsamhet och bristande vänskap som han anser att dvärgarna visat genom att inte 

varna den övriga bybefolkningen för det inträffade, samt den försummelse som varit 

nödvändig för att låta ett sådant mordiskt vilddjur slippa lös.  

Kråka berättar också att man beslutat att höja beredskapen i byn. Knektpatruller kommer 

att patrullera byns gator på nätterna och man kommer att göra sitt yttersta för att fånga 

mördaren. Han varnar också byns innevånare för att vistas ute på nätterna och uppmanar dem 

att inte försöka ta saken i egna händer, eftersom det man har att göra med är någonting 

mycket mer än ett vanligt vilddjur.  

(Berättaren: Uppgifterna är lämnade av Petorsius som säger sig ha fått dem från en anonym 

källa. När Kråka beslöt sig för att kontrollera uppgifterna kunde inte familjen Sau annat än 

erkänna – särskilt med tanke på hur källaren var inredd.) 

 

Dvärgtrakasserierna 
När Kråka berättar att mördaren är en dvärg, blir stämningen i byn allt annat än behaglig och 

många börjar att kasta långa blickar och även glåpord efter dvärgarna. Stämningen kommer 

gradvis att bli sämre och sämre och när det andra mordet uppdagas kommer det att urarta. 

Kråka kommer att anmodas att bevaka dvärgarnas hus för att skydda dem mot de upprörda 

bybornas attacker. Stenar kommer att kastas in genom fönster, slagord kommer att målas på 

väggar och dörrar i skydd av nattens mörker.  

Som Berättare bör du inte tveka att använda denna del av episoden för att skapa en 

obehaglig hatstämning, som pyr och ryker och hotar att explodera. Tvinga rollpersonerna att 

välja sida, få dem att känna sig uttittade, utfrysta och illa omtyckta om de inte sluter upp 

bakom trakasserierna av dvärgarna. Om de tar parti för dvärgarna kommer snart också de att 

bli föremål för trakasserierna och är deras väg in i äventyrets handling en koppling till 

familjen Sau, kommer de definitivt att hamna i hetluften. 

 

Scen 4: Det andra mordet 
Samma natt som Kråka lät meddela att man med största sannolikhet lyckats identifiera 

mördaren, slår han till igen. Petorsius och hans hantlangare smyger sig in i byns utkanter, 

bryter sig in i bonden Karlaks boningshus och släpper lös Neur Sau.  

Sedan drar de sig snabbt tillbaka och väntar i skogens utkanter på att den av förbannelsen 

märkte dvärgen skall återvända så att de kan infånga honom och föra tillbaka honom till 



ruinen i skogen. Neur skonar inte någon av husets innevånare i sitt vredesrus och när det sakta 

börjar att avta, flyr han in mot skogen där han somnar, uttröttad av drogernas bieffekter.   

 

Mordet uppdagas 
När det andra mordet, vars brutalitet och omfattning vida överstiger det första, uppdagas av 

slaktaren Bernun som skall besöka sina vänner, blir stämningen i byn än mer hätsk och Kråka 

beslutar sig för att man skall ordna en skallgång, ett drev som skall skrämma upp den 

fruktansvärde mördaren, infånga honom och ge honom sitt rättmätiga straff. Byn är i 

upprorstillstånd och smeden Adrian kokar av vrede och är en av dem som tillsammans med 

Kråka organiserar drevet. 

   

Scen 5: Infångandet 
Skallgången är skickligt organiserad av Kråka och utgår från byn tidigt på morgonen dag 7. 

Dimman har ännu inte jagats bort och den ligger som en ångande slöja över ängarna och 

markerna. Under samlingen är Kråka väldigt noga med att påpeka för samtliga deltagare hur 

viktigt det är att mördaren fångas levande så att han kan få sitt rättmätiga straff och kan bli ett 

varnande exempel för andra tänkbara illvilliga individer i området. Se till att rollpersonerna 

går med i drevet – kanske blir det till och med de som fångar Neur. Dvärgarna som dyker upp 

på morgonen för att deltaga i skallgången, för stanna hemma i byn, enligt Kråka av rädsla för 

att de skulle kunna sticka pinnar i hjulet för det övriga jaktlaget.  

Petorsius vet självklart om att skallgången har organiserats av Kråka och därför ser han till 

att släppa lös en tungt drogad Neur, som är minst sagt tung i steget, i skogen och skicka iväg 

honom mot drevet. Neur blir ett lätt byte för det manstarka skallgångslaget och förs i triumf 

mot byn av Kråka. En rättegång utlovas nästa dag, men bybefolkningen blir upprörd – de vill 

att rättvisa skall skipas omedelbart.  

Och medan den hetsiga stämningen växer, smider Petorsius en djävulsk plan. 

 

En hemlig plan 
På kvällen samma dag som mördaren infångats gör Petorsius ett besök hos smeden Adrian 

Mosek. Adrians hat mot dvärgarna har ökat gradvis under de dagar som gått och när Petorsius 

förklarar för honom att han tror att dvärgarna planerar en fritagning av Neur under 

rättegången nästa dag blir han eld och lågor. När Petorsius erbjuder honom Kråkas beskydd i 

händelse av en lynchning blir han extremt upphetsad och beslutar sig för att dagen för 

rättegången skall bli den dag då dvärgarna skall sona sina synder. I skydd av nattens mörker 

går han från gård till gård och samlar män som är redo att sluta sig till hans grupp och genom 

hans besök av bonden Undrels gård får rollpersonerna vetskap om hans planer och det stöd 

som Petorsius garanterat honom.   

 

Scen 6: Rättegången 
Rättegången utspelar sig dagen efter det att Neur infångats och är egentligen inte särskilt 

mycket till rättegång. Man har rest en galge på bytorget, där man planerar att låta den stackars 

dvärgen hänga, och själva rättegången hålls på galgen där Petorsius i egenskap av 

ståthållarens representant entusiastiskt levererar de svidande anklagelserna. Hela byn, 

människor som dvärgar, är församlad på torget för att bevittna rättegången, som – om inte 



rollpersonerna gör vad de måste – kommer att urarta i ett fruktansvärt blodbad. Alla 

närvarande har visiterats av Kråkas knektar, vilka fått order av Petorsius att konfiskera 

samtliga dvärgars vapen – de vanliga byborna däremot har inga problem att smuggla sina 

vapen förbi knektarna. Kvällen innan har Adrian gått från gård till gård och samlat anhängare. 

Om rollpersonerna inte har vidtagit några åtgärder för att förhindra lynchningen kommer 

följande scen att utspela sig. Petorsius kommer att, efter ett långt brandtal riktat mot byns 

dvärgiska befolkning, döma Neur till döden. I samma ögonblick som dödsdomen skall 

verkställas ger Adrian Mosek signal och byborna kastar sig över dvärgarna. Och då är det 

försent att hindra det… 

 

Att förhindra lynchningen 
Det finns flera sätt för rollpersonerna att förhindra en lynchning av dvärgarna. Det mest 

effektiva torde vara att lyckas bevisa att det i själva verket är Petorsius som bär huvudansvaret 

för det elände som drabbat byn. Om Petorsius blir överbevisad eller om Kråka inser att det är 

Petorsius som förorsakat allt eländet i byn, eller ännu hellre att byborna inser det, så kommer 

lynchmobbens ilska att vändas mot honom och Kråka kommer inte att göra någonting för att 

försvara honom.  

Självklart är det inte alldeles enkelt att skaffa fram övertygande bevisning mot Petorsius, 

men om rollpersonerna har agerat snabbt under natten finns det en rad möjligheter för dem att 

lyckas med företaget trots allt och avstyra agerandet. När lynchningen väl tagit sin början 

kommer situationen att urarta, men har de förberett sig och försäkrat sig om deltagarnas 

lojalitet kan de mycket väl klara det. 

Följande möjligheter finns: 

* Rollpersonerna lyckas förklara situationen för Undrel som hjälper dem att bearbeta de 

andra byborna, däribland Adrian Mosek, som blir bestört när det går upp för honom vad som 

har inträffat.  

* Rollpersonerna lyckas övertyga Kråka om att Petorsius ligger bakom det hela. I sådana 

fall har de en mäktig bundsförvant, för även om Kråka avskyr dvärgar tycker han ännu sämre 

om sådana som låter oskyldiga människor dö för egen vinnings skull.  

* Rollpersonerna uppsöker Voer Sau och förvarnar om det som komma skall. Om de inte 

har bevis nog att fälla Petorsius, kommer Voer att samla sina familjemedlemmar och lämna 

byn – annars kommer de att stanna och kämpa för sina heder.  

* Rollpersonerna söker upp och konfronterar Petorsius före rättegången. Har de tillräckligt 

med bevis kommer han att göra allt som står i sin makt för att krångla sig ur situationen, 

antingen med hot eller löften. Det är upp till er att avgöra om han lyckas eller inte. 

   

Händelser 
Nedan presenteras några händelser som du som Berättare kan använda för att krydda 

äventyrets handling ytterligare. 

 

Alarm! 
Ett alarm går eftersom någon tror sig ha sett mördaren stryka omkring bland husen. En 

klappjakt drar igång, men den ger naturligtvis inget resultat, och det som den upprörda 

kvinnan har sett visar sig vara ett par pojkslynglar i fårskinn. 

  



Slagsmål 
Ett par dvärgar stöter ihop med några andra bybor på gatan och det utbryter handgemäng. Om 

ingen rusar till för att bryta upp bråket, kan det komma att resultera i både en och annan 

bruten näsa och blått öga. 

 

Det brinner! 
En obehaglig händelse som du som Berättare kan låta inträffa för att öka spänningen mellan 

dvärgarna och byborna är att låta någon sätta eld på ett av dvärgarnas hus, som hämnd för att 

de närt en mördare vid sin barm. Ingen, annat än dvärgarna, gör något för att hjälpa till att 

släcka elden, utan man försäkrar sig bara om att skydda sina egna hus.  

 

Berättarpersoner 
 

Petorsius  
STY 10 FYS 11 SMI 10 PER 15 MEN 13 KAR 14 

 

Kunskapsområde Nivå Specialiseringar 

Lärdom  3 Historia, Drogkunskap 

Kommunikation 3 Etikett; Övertala 

Närstrid  1 Enhandssvärd 

Rörelse  1 Rida 

 

Utrustning: Petorsius klär sig sparsmakat, men elegant.   

 

Kråka 
STY 14 FYS 13 SMI 13 PER 12 MEN 10 KAR 8 

 

Kunskapsområde Nivå Specialiseringar 

Kommunikation 2 Förhöra 

Närstrid  3 Enhandsyxor 

Hantverk  2  

Rörelse  2 Rida 

Vildmark  2 

 

Utrustning: Kråka bär alltid ett ordentligt harnesk av härdat läder, arm- och benskenor av plåt 

och en öppen hjälm. I strid slåss han med en ständigt opolerad bredyxa. 

 

Neur Sau 
STY 18 FYS 14 SMI 12 PER 11 MEN 8 KAR 6 

 

Kunskapsområde Nivå Specialiseringar 

Närstrid  3  

Rörelse  3 Smyga, Klättra 

 



Vad händer sen? 
När äventyret når sitt slut finns det fortfarande många intriger i Orschild att väva vidare på 

som en del av er berättelse. Här är några förslag på hur händelserna i äventyret Vilddjurets 

son kan komma att påverka rollpersonernas framtid. 

 

Petorsius flykt 
Om Petorsius avslöjas men kommer undan kommer det inte att vara sista gången 

rollpersonerna ser honom. Han kommer förmodligen alltid finnas i bakgrunden, och när han 

får tillfälle kommer han att slå till mot de som förstörde hans planer. 

 

Saus vrede 
Om den del av den inflytelserika Sau-släkten som befinner sig i German drabbas hårt av de 

spirande dvärgförföljelserna kommer Cenobius Sau, så fort nyheten när honom, att se till att 

samtliga inblandade får sina rättmätiga straff och han kommer att ha furst Gideons fulla stöd. 

Har rollpersonerna otur är det inte omöjligt att deras namn kommer att finnas bland de som 

omnämns… 

 

En dvärgs löfte 
Om rollpersonerna är den pådrivande kraften i att avstyra lynchningen av dvärgarna, kommer 

de att ha förtjänat Sau-släktens fulla förtroende. De kommer i sådana fall att alltid ha en 

möjlighet att vända sig till släktens medlemmar om de behöver deras stöd. 


