
Good Society 

 
Good Society är ett kollaborativt rollspel där spelarna bestämmer vad 
som händer mer än spelledaren. Det försöker fånga känslan och 
händelserna i Jane Austens verk. Det handlar om baler, gods, listiga 
blickar och vändor i trädgården, men under ytan är det ett spel om 
social ambition, familjeförpliktelser och hisnande, hjärtstoppande längtan. 
 
Detta rollspel utspelar sig i en fiktiv version av England hämtad från 
Jane Austens böcker. Året är runt 1810. Det är krig i Europa där de tappra 
soldaterna strider mot den hemska tyrannen Napoleon. England är ett av 
världens rikaste länder till stor del beroende på kolonierna, men också på 
den industriella revolutionen som plötsligt gjort några väldigt rika. Vi 
försöker vara historiskt korrekta men inte så till den grad att vi inte kan 
improvisera eller så någon känner att de behöver leta rätt på fakta, dvs 
inte så det stör spelet, förutom i fråga om hudfärg där det hanteras helt 
jämnlikt. Det bör dock inte ha någon del i scenariot. Rollerna är skrivna 
utan tanke på hudfärg och kan vara av godtyckligt ursprung utan att något 
förändras. Målet är att hålla en ton som i en romantisk komedi. Våra 
karaktärers handlingar får konsekvenser men inte så hårda som de kunnat bli 
historiskt, utan vi tillåts sväva ut mer för en mer underhållande historia. 
Huvudkaraktärerna kommer ha mål som inte är helt uppenbara från början. 
 
Good Society definierar följande förutsättningar att välja. 
Scenariot och karaktärerna är skrivna utifrån följande: 

• Romantic comedy 
• Somewhat historic accuracy 
• Historic patriarchy 
• Some hidden desires 

 
Hela spelets idé är att tillsammans bygga en intressant historia där 
komplikationer sätts upp, men överkoms till slut. Då det mest centrala är 
karaktärerna så styr spelarna helt vilka miljöer som kommer användas och 
vad som händer i spelet. Som facilitator är det din uppgift att hjälpa spelet 
framåt, sätta lagom mycket käppar i hjulet, lösa upp knutar och framför allt 
ge spelarna utrymme att bygga sin historia. Du spelar de närstående som 
spelarna inte väljer och alla NPCer som kan tänkas nämnas i historian. 
Se dock till att inte inkräkta på huvudpersonernas fokus och använd dina 
personer för att rikta fokus dit eller driva handlingen framåt. 
 
Varje spelare kommer ha två karaktärer. Det är en huvudkaraktär som är 
historians huvudperson. Varje spelare väljer även en av de andra spelarnas 
närstående. De närstående kan sägas vara biroller, men för romantiska 
förehavanden är de också lika möjliga mål som huvudkaraktärerna. Det kan 
vara lättare att använda sig av närstående för att sätta käppar i hjulet för 
andra spelare men även ens egen huvudkaraktär. Tänk på att närstående inte 
är huvudpersoner i fråga om att stjäla uppmärksamhet i historian. 
 



 

Regler 

 
Resolve Token 
Varje spelare har två resolve tokens per karaktär. Dessa kan spenderas för att 
åstadkomma ett steg framåt i historian. Ett exempel kan vara att spendera tid 
ensam med en käresta eller att se till att man får reda på information som är 
hemlig. Om det är till en annan karaktärs nakdel och den drabbade karaktären 
har en spelare så ges denna resolve token till den drabbade karaktären. 
Spelaren får neka till händelsen utan att behöva motivera det på något sätt. 
Spelaren kan också förhandla och komma med ett motkrav som ingår i händelsen. 
I fall där det inte drabbar någon så går den till facilitatorn. Tänk på att 
närstående är där för att förhöja huvudkaraktärerna och inte för att ta deras 
utrymme. När en närstående använder en resolve token bör det inte vara för att 
ta plats som en huvudkaraktär kunde haft. 
 
Monologue Token 
De har även en Monologue token som kan ges till en annan spelare för 
att vi ska få en inblick i karaktärens tankar. Även detta kan vägras, men 
förhoppningsvis kan det kanske visa sig senare vad som motiverat karaktären 
till dess handlingar. Det kan vara lurigt i vissa situationer att hålla en 
intern monolog utan att avslöja någon hemlighet eller elak plan man smider 
som kan ge roligare spel om den inte avslöjas. Om den inte spelats bör 
spelaren själv hålla en monolog innan sista kapitlet. 
 
Rykte 
Varje huvudkaraktär börjar med två Traits. Dessa kan användas som resolve 
tokens ovan, men även föreslås av andra spelare. "Du som är Högfärdig..." 
Det går bara om det passar in på namnet på Trait:et och om spelaren av 
karaktären godkänner det. Det Traitet förbrukas då och stryks. Dessa Traits 
är också ens sociala ställning. Dvs om man kan förbruka ett negativt trait 
utan att förlora status under scenen så ökar totalen av karaktärens rykte. 
Om summan av alla Traits är negativ så står man lågt i sociala sammanhang, 
medan om summan är positiv står man högt. Om skillnaden är två steg så får 
karaktären en betingelse tills skillnaden blir lägre. Exempel: tre negativa och 
ett positivt Trait ger en betingelse. 
 
Betingelse 
Dessa betingelser beror på om det är en positiv eller negativ skillnad på dessa 
Traits. Spelaren och facilitatorn får hitta på något som passar karaktären. 
Det kan vara att om ryktet blir för lågt kan karaktären inte komma till 
familjens gods eller att bli särkilt uppskattad av någon person i historian. 
 
Rykten 
Värt att nämna om rykten som sprids i Rumors and Scandals-fasen är att rykten 
är ett sätt att driva världen framåt och ska gärna komponeras från en meta-nivå 
och inte från karaktärens nivå. Det är alltså inte ett rykte som karaktären 
sprider, kanske till och med tvärt om. Det kan vara allt från att Regenten 
kommer till Bath till att Napoleon har kapitulerat. Det kan även vara att 
Mr. King planerar att ställa in alla baler närmsta veckorna eller att en 



huvudkaraktär har blivit ruinerad. Det är givetvis upp till spelaren om denna 
går med på ett sådant rykte. Rykten får även sin egen resolve token så att 
det kan driva handlingen framåt i någon riktning. 
 
 

Sociala konventioner 

 
Normalt kan man inte påbörja en konversation med någon man inte introducerats 
till. Alla spelarnas huvudkaraktärer är introducerade till varandra och kan så 
också vara för närstående om inte spelaren önskar introducera dem. 
 
Saker som är bra att tänka på är att det förekomm ingen kroppskontakt mellan 
unga män och kvinnor. När man hälsar så lyfter herren lätt på hatten eller 
nickar avmätt med en kort blick på damen medan hon besvarar blicken och niger. 
Det är mest korrekt att den av lägre börd påbörjar hälsningen och den av högre 
besvarar. Allt detta är inte nödvändigt att trycka på spelarna, men det är 
bra om vidröring betonas som något närmast erotiskt. 
 
En herre och en dam får inte lämnas ensamma om ingen av dem är gifta. Ogifta 
kvinnor bör ha någon med sig som kan visa att hon fortfarande är obefläckad. 
Denna person kan vara en äldre kvinna eller till och med en ogift vännina. 
Det går också bra om det är två ogifta herrar. Detta gör att om en herre och 
en dam vill växla hemligheter så kan det vara svårt att undvika elaka rykten. 
 
Engelska samhället är i grunden uppdelat i flera olika klasser. De klasser 
som figurerar mest i våra sammanhang är Peerage, Gentry och Genteel. 
 
Peerage är adliga släkter och dessa är egentligen på övre gränsen för att 
tillhöra segmentet Jane Austen behandlar i sina böcker. De har högst status 
och därmed mest begänsningar på vad som är acceptabelt att göra, kanske 
framför allt sett från annan adel. Bara den äldste sonen, och i väldigt få 
undantag dottern, ärver titeln och förmögenheten. 
 
Gentry (Landed gentry, Gentleman) är rika landägande släkter. Dessa godsherrar 
ligger och nosar strax utanför adeln och har ofta släktskap med adeln via deras 
andrasöner och -döttrar. Deras förmögenheter baseras oftast på arrenden från 
bönder på deras mark. 
 
Genteel är rika personer som inte är landägare. Dessa är rikt folk som kan 
upprätthålla livsstilen av Gentry, men som inte har stora ägor eller som har ett 
arbete. Som arbete räknas även saker som att äga företag. Hit räknas också 
militärer utan adliga titlar och prästerskapet. Dessa yrken var vanliga bland 
yngre söner till Gentry och Peerage. 
 
Det förekom att vissa kunde förflytta sig mellan klasserna, oftast genom att bli 
väldigt rik, exempelvis av industraliseringen, och köpa mark för pengarna eller 
genom att utmärka sig i kriget mot Frankrike och bli adlad. Ett sätt att bli rik 
på som har bäring för våra karaktärer är att inom flottan fick besättningen del 
i värdet på fartyg som togs från fienden. Fraktfartyg kunde med värdet på både 
fartyg och last inbringa otroliga belopp. Lord Cochrane gick från att vara son i 



en fattig skotsk adelsfamilj till en av Englands rikaste män på detta vis. 
 
 

Spelflöde per kapitel 

1. Bestäm nästa scen - Det kan vara ett stort event, ett besök eller en mindre 
scen där inte alla karaktärer är med. Den typen av delade scener kan med 
fördel hållas lite kortare då de andra karaktärerna också bör ges motsvarande 
scener och föra deras handling framåt. Bestäm vad som är målet med scenen 
och hur den för handlingen framåt. Sätt stämningen för scenen. Är den 
komisk, dramatisk eller romantisk? Bestäm en plats för den. 

2. Novel Chapter - Spela en stor scen eller flera mindre scener. 
3. Reputation - Bedöm tillsammans hur scenen påverkade varje karaktärs 

sociala status. Om den bedömts påverkad tilldela positiva eller negativa Traits 
som passar. 

4. Rumor and Scandal - Ta bort rykten som inte spridits. Sprid ett befintligt 
rykte eller skapa ett nytt rykte. Två handlingar per spelare. 

5. Epistolary - Skriv brev. Improvisera de brev ni vill era karaktärer ska skriva. 

 

Tips 

 
För konventsscenariot rekommenderas att sikta på ungefär tre kapitel. Försök 
hålla lite koll på tiden och se vad som kan hinnas med. Tänk på att ett bra 
upplägg är Kapitel ett: Introduktioner och Komplikationer. Släng käppar i hjul! 
Kapitel två: Hitta lösningar och driv handlingen framåt! Kapitel tre: Uppnå 
karaktärernas mål! Målet är att de som funnit varandra ska hinna fria, de som 
behövde pengar ska ha säkrat sin framtid och de som har varit elaka ska få sitt 
straff. Det är inte helt nödvändigt att ro alla historier i mål, och alla kanske inte 
kan uppfyllas samtidigt med de karaktärer vi har här, men det är trevligt om vi 
kan tvinna ihop några trådar till ett intressant slut. 
 
 

Kapitel 1 

 
Det första kapitlet kommer börja på en "Dress Ball" i Upper Room i Bath. 
 
Börja med att berätta hur det ser ut. Storslaget! Pastellfärger! 
Tusentals ljus! Silver! Vackra unga damer i fantastiska klänningar! Stiliga 
unga herrar i vackert broderade västar och jackor med frackskört, knäbyxor 
med silkesstrumpor och muskulösa vader, eller vackra uniformer! Armén i rött 
och flottan i blått! Kavalleriet i pråliga blandade uniformer! Men även den äldre 
generationens övervakande blickar. 
 
Använd karaktärernas entré till balen som ett tillfälle för spelarna att 
presentera hur de ser ut och hur de för sig. När de anländer presenteras de 
av Mr. King som är Master of Ceremonies för Bath. Han är själv en trind herre 
iklädd senaste modet som stöter en stav i golvet och ropar ut namnet på 
anländande. Om ingen spelare protesterar kan följande vara lämpligt. Det är i 
princip lägst status anländer först men högst status i varje följe benämns 



först följt av familjemedlemmar och sedan fallande status. 
 
Kapten Green, Ms Green och Löjtnant Mowet. 
(Familjen följer familjeöverhuvudet oavsett egen status.) 
 
Mr George Bellingham och Captain Pierce Bellingham 
(Charlotte Pembroke skulle inte anlända i samma sällskap) 
 
Mrs Smith, Ms Smith och Ms Jane Smith. 
(Äldsta systerns förnamn nämns inte.) 
 
Lady Prudence Pendlebury, Mr Andrew Pendlebury-Davenport och Reverend 
Pendlebury-Davenport. 
(Förnamnet Andrew nämns för att äldste sonen inte ska förväxlas med sin far.) 
 
His Grace the 5th Duke of Marlborough, the Marquess of Blandford och Ms 
Callender. 
 
 
Låt spelarna ta initiativ. Om det går i stå, se till att något händer. 
Exempel på saker som  kan inspirera spelarna följer nedan. Använd de karaktärer 
som inte spelas av spelarna. Rikta spelet mot huvudkaraktärerna, de är trots allt 
huvudpersonerna i boken, men familjens handlingar påverkar även dem. 
 
 
Ms Callender ställer sig intill alla män och försöker se så söt ut hon bara 
kan för att bli uppbjuden varje dans, samtidigt som hon vill vara bredvid 
Lady Louise hela tiden. 
 
Ms Green vill gärna dansa, men hon tänker inte dansa med någon herre som inte 
imponerar på henne. Då tänker hon hellre dansa med Ms Jane Smith. De var som 
syskon när de var små, så varför inte nu? 
 
Ms Jane Smith vill dansa men känner sig lite bortkommen. Om hon inte blir 
uppbjuden kommer hon ställa sig bredvid någon herre (gärna lämplig spelare) 
och undvika att tritta på honom men förfölja honom tills han bjuder upp eller flyr. 
 
Rev Pendlebury-Davenport undviker att behöva bjuda upp till dans allt han kan. 
Om han trots allt blir uttvingad (av sociala konvesioner) på dansgolvet så dansar 
han fel, snubblar runt och orsaker förvirring bland dansarna. Vilka huvudkaraktärer 
drabbas? Tar dessa tillfället i akt till att rädda situationen? 
 
Löjtnant Mowet kommer bjuda upp alla unga damer han inte känner sig skrämd av 
vilket är alla som har någon status eller pengar eller stor skönhet. Han dasar 
livligt och lite vinglande. Han har fortfarande sina sjöben! Mal de debarquement! 
Skämmer han ut flottan? Bryr sig hans goda vän Kapten Green? 
 
En husar i en mörkblå dolma (jacka) med hela bröstet täckt av revben i silver 
med tofsar och med sin pelisse i samma färger över axeln, vita tighta byxor 
och brett rött bälte av snoddar presenterar sig som Kapten Fitzjohn of the 



10th Royal Hussars. Han bjuder upp någon huvudkaraktärerna (Lady Louise är  
härdad men Ms Smith kan bli väldigt överraskad), tittar henne djupt i ögonen  
och dansar passionerat och kanske lite skandalöst. 
 
Mrs Smith talar högt om hur vackert och storslaget allt är trots att hon såg 
allt för mindre än en vecka sedan. Kakorna är de godaste hon någonsin ätit! 
Alla unga herrar är de vackraste hon någonsin sett! Hon kan peka ut någon som 
passande för hennes döttrar. 
 
Lady Prudence påpekar att den enda som är värd att dansa med hennes son vid 
den här tillställningen är the Marquess of Blandford, lite för högt, lite för nedlåtande. 
 
Duke of Marborough bjuder upp Lady Prudence och ställer sig längst upp i salen 
och bestämmer dans. Mr Beverage's Maggot! Han dansar alla turer hela vägen ned 
men efter att stått över en tur längst ned glömmer han av att börja dansa som 
sekondärpar tillbaka, vilket gör att det blir förvirring längst ned på dansgolvet. 
 
Mr King håller ögonen på att ingen dansar med samma partner fler än två gånger. 
Om han ser något så noterar han det tydligt i sin lilla svarta bok. Där finns 
allt skvaller noterat. 
 
Kvällen avslutas med Duke of Kent's Waltz. Skandalöst! Trots att man bara 
håller i hand så är den vulgär! (...och rolig att dansa...) 
 
 
Möjliga små scener som bör vara korta och bara till för att knyta ihop saker! 

• En familj åker hem i samma vagn och talar om balen. 
• Herrar vandrar ned genom stan tillsammans. 
• Systrar tar av sig smycken och attiraljer på sitt rum. 

 
 

Möjliga platser/aktiviteter 

 
Dessa väljs efter vilka scener spelarna önskar. 
Här följer beskrivningar och exempel för inspiration. 
 
Bath 
 
Ingen plats i England ger en så lysande krets av artigt sällskap under en hel 
säsong som Bath. De unga, de gamla, de grava, de glada, de sjuka och de friska, 
alla tar sig till denna nöjesplats. Ceremoni bortom de väsentligaste reglerna för 
artighet har helt upplösts; var och en beblandar sig i rummen i jämlikhet; och 
underhållningen är så vida reglerade, att trots att de aldrig upphör, så blir det 
inte heller överväldigande från sena timmar eller tvingar till någon 
uppseendeväckande frånvaro. 
 
Det ständiga pratet i den yngre delen av sällskapet är mycket upplivande och 
muntert. På morgonen är den vanligaste mötesplatsen Pump-Room, sedan från 



frukost till middagstid, en promenad på Parades, eller i de olika kvarteren i staden, 
besöka butiker etc, därefter tillbaka till Pump-Room igen, och efter en ny promenad, 
middag. Efter middag kanske teater, som är berömd för ett utmärkt sällskap av 
komiker, 
eller Assembly Rooms, där dansen, eller kortbordet, avslutar kvällen. 
 
 
Pick-nick 
 
En möjlig plats för en pick-nick i Bath är Prior Park Landscape Garden. Det 
är ett område med många gångar omgivna av gräsmattor och en damm med ett 
vattendrag som stilla rinner ned längs den sluttande dalen. Det finns en ljus 
överbyggd stenbro med stilig arkitektur och många träddungar. 
 
Ett par kan gå lite avsides för att komma lite avskilt, utan att lämna sällskapet 
i stort och riskera att bli skanalöst ensamma, om så önskas. Det finns också 
möjlighet för någon att med flit eller utan avsikt råkar höra konversationen på 
andra sidan av ett buskage. 
 
 
Jakt 
 
Det går att ge sig ut från stan och komma ut tydligare på den omgivande 
landsbygden för jakt. Det finns olika typer av jakt där olika saker kan sätta scenen. 
 
I en fågeljakt kan herrarna gå bredvid damer med en bössa hängande över armen 
eller gå mer uppmärksamt redo med en tjänare bakom med fler laddade vapen för 
att möjliggöra fler skott med de mynningsladdade gevären. Andra tjänare går och 
slår med käppar i buskarna. Ett bra tillfälle att visa upp sina tillförlitliga 
jakthundar. 
 
Vid rävjakt sitter alla till häst och rider över fälten med många tillfällen 
att rida fram till en grind och öppna den för damer eller stila med att hoppa 
över staketen. För de som har mindre erfarenhet av ridning kan de skapa komik 
genom att trilla av hästen eller att den vägrar att göra vad ryttaren vill. 
Annars gäller det att följa hunddrevet. 
 
Om man önskar jaga hjort är det mer troligt att det är en scen med bara herrar 
då terrängen blir svårare. Det är inte heller med tjänare i skogen så det kan 
vara lämpligt för mer förtroliga diskussioner. 
 
Duke of Marlborough ropar plötsligt En räv! på fågeljakt, eller En hjort! på 
rävjakt, osv. 
 
 
Ridtur/vagnstur 
 
En uppfriskande ridtur eller kanske en tur i en vagn, kanske en sportig 
Phaeton eller Gig eller varför inte en Barouche... 
 



Något man kan tänka sig här är unga herrar som försöker imponera eller 
någon som drabbas av en olycka (väldigt vanligt) som en vagn som välter eller 
ett hjul som går sönder. Något att tänka på är att det finns många faror förutom 
stenklädda vägar, såsom stenbroar, milstenar och grindstolpar. 
 
 
Pump Room 
 
I Bath finns det en plats som kallas Pump Room. Det är en stor sal med 
vackert högt tak och marmor dit man går för att dricka det hälsosamma vattnet. 
Det serveras med små glas från en liten fontän med små munstycken i en alkov 
som ser ut över det gröna vattnet i de rommerska baden. Det är lämpligt att 
ta ett glas mineralfyllt vatten och sedan vandra sakta runt rummet medan man 
dricker det. 
 
Ms Green kan inte längre låta bli att dra ett skämt som är väl opassande. 
(My brother has had enough of bad Admirals. Both of the rear and vice!) 
 
 
Tebutik 
 
Det här är att ses som ett kafé. Man kan gå in och sätta sig vid ett bord 
och beställa in te. Till det kommer det att serveras scones och kakor på ett 
trevånings kakfat. Möjliga personer är andra karaktärer som också tänkt sig 
te eller några som söker skydd undan en regnskur. Annars kan servitrisen 
komma förbi och fråga om något önskas. 
 
Rev Pendlebury-Davenport kommer in undan regnet och fäller av misstag 
upp sitt paraply när han ska ta av sig hatten och försöker sedan fälla ihop det 
medan han håller hatten och skvätter vatten på folk runt omkring. 
 
 
Promenad 
 
En promenad i all enkelhet är inte att förakta. Det går att vandra runt på 
de stenklädda gatorna i Bath mellan de gula/ljusa stenhusen och beundra 
stadens myller. Där är det också möjligt att stöta på andra karaktärer. 
Kända platser att passera: Bath Abbey, the Royal Crescent, The Circus (ett 
hus som går runt, inte vad vi kallar cirkus), Pulteney Bridge, Great Pulteney 
Street - den största Georgianska gatan, eller kanske The Assembly Rooms, ett 
exclusivt tillhåll för överklassen där det kan spelas kort eller dricks te 
när det inte anordnas bal. 
 
 
Baler 
 
En viktig aktivitet är förstås balen. Det finns dock olika typer av baler. 
En bal kan arrangeras av en karaktär och får då en stil efter arrangören, men 
i Bath hålls det baler som de rika kan abonnera på eller betala för enskilda. 
Det hålls "Dress ball" på måndagar klockan 6 till klockan 11, men också 



"Fancy ball" på torsdagar även dem klockan 6 till 11. Privata baler hölls 
oftast senare. Kutymen sa att de lämpligen började vid klockan 9 och höll på 
ända upp till klockan 5 på morgonen, med avbrott för mat vid ett-tiden på 
natten. Privata baler var dock helt upp till värdinnan. 
 
 
Privat bal 
 
En privat bal hålls i den lokal som värden/värdinnan kan uppbringa. Oftast 
hålls de i ett "Country house" som kan vara ett mindre slott strax utanför 
staden. Eftersom de flesta är tillresta till Bath kan det vara väl långt till familjens 
residens och därmed hyrs en lämplig lokal, eller en avlägsen släkting i trakten 
får hjälpa till. Det är privat inbjudan till dem men det vore givetvis en faux pas 
att inte bjuda in de flesta av de bättre stående unga damerna och herrarna. 
Normalt är de runt 50 personer. 
 
 
Upper rooms 
 
Det ligger nära The Circus i "innekvarteren" i Bath. Det har två långa rektangulära 
rum sammanbundna vid ingången till ett stort U. Mellan rummen i bortre änden 
finns ett oktagonalt rum som leder till ett kortspelsrum. De två stora salarna är 
långa och två höga våningar i tak. De lyses upp av enorma kandelabrar som 
imponerar även på kungligheter. Den ena kallas the Tea room och har ljust beiga 
väggar medan den andra kallas Upper Assembly Hall, används till dans och och 
har pastellgröna väggar. En mindre orkester sitter på en balkong i rummet. 
Mr. James King leder hela verksamheten och är Master of Ceremonies. 
Normalt är det mellan 100 och 200 personer som deltar. 

Lower Assembly Hall 

Det ligger nära floden Avon och är ganska nybyggt, men inte i lika fashionabla 
kvarter. 
Det ligger i de äldre delarna av staden, vilka inte är riktigt lika fashionabla som där 
Upper Assembly Hall ligger, och är lägre beläget, därav namnet. Det byggdes för 
bara 
fem år sedan och det är öppet dagtid för promenader och kvällstid för dans, men 
även 
konseter. (Specifikt torsdagar) Det omges av vackra stengångar och terrasser vilka 
var 
populära platser att visa upp sig. 
 
Känslan av salen domineras av dess stora fönster ser ut över floden Avon som 
slingrar 
sig fram mellan gröna ängar och flankeras av skogklädda kullar. Det var även på 
modet 
för sällskap att bjuda varandra att äta frukost på Lower Rooms efter att ha tagit sina 
tidiga bad eller efter första glaset hälsovatten. 
Lower assembly Hall är mindre än Upper och har ungefär hälften så många 
besökare. 



 
 
Dress ball 
 
Det dansas English country dances, sedan är det paus för te varefter det 
fortsätter med English country dances och kan skandalöst nog avslutas med en 
vals. 
 
Fancy ball 
 
Det dansas mer formella danser som Cotillion och Minuets men även English 
country dances och Quadrille innan det blir te vid klockan 9. Därefter 
fortsätter det åter med Cotillion, Minuets och English country dances 
totalt 12 set. 
 
 
Angående danserna 
 
Det var viktigt vilka som dansade med varandra och om något par dansade många 
danser med varandra kan ryktena börja gå. Dansen var inte bara ett tillfälle 
att komma nära någon av andra könet och chansen att visa upp hur bra man var 
på att dansa utan även ett tillfälle att i dansen växla några ord där det kan 
vara svårt för andra att uppfatta, särskillt som andra dansare kanske bara 
uppfattar ett kort brottstycke av konversationen, innan paret dansat iväg. 
Det är också något som kan vändas på, att du låter en annan NPC komma 
upp bredvid en karaktär i dansen och säga något kort som denna inte hinner 
svara på förrän nästa tur efter att ha snurrat. Improvisera gärna turer 
i dansen som ger dramatiska effekter. Herrarna och damerna hamnar på ett långt 
led och herrarna går upp mot damerna och tillbaka. Då passar hon på att ge 
honom en svidande kommentar. Han backar undan sedan snurrar de allihop. 
När sedan damerna gör motsvarande tur när hon närmar sig med blicken spänd i 
hans ögon och ett leende, så kan han ge ett svar... 
Eftersom kroppskontakt var väldigt sparsam vid den här tiden så är det viktigt 
att betona bara att ta i hand. Det närmast erotiska att komma ansikte mot 
ansikte tätt intill varandra utan att röra varandra. Varje dans kan dansas i  
en kvart till tjugo minuter. 
 
Menuett (Minuets) 
Menuett dansas av par och är kontrollerad, ceremoniell och graciös. 
 
Engelsk kontradans (English country dances) 
Kontradans anses komma av "Contre Danse" som blivit engelskans country dance. 
Dansas av par uppställda på en lång rad. Detta kallas Longways. I dessa danser 
dansar paren med andra par och under dansen byts vilket par varje par dansar 
med. Dessa kan ofta vara mer folkliga mindre formella. 
 
Kotiljong (Cotillion) 
Kontradans i en mängd turer, ursprungligen för fyra par i fyrkant. 
Föregångare till kadriljen. 
 



Kadrilj (Quadrille) 
Kontradans utförd av fyra par uppställda i fyrkant. Oftast vackra formationer 
och med intrikata turer. 
 
Vals (Waltz) 
En skandalös dansform som vildarna på kontinenten börjat med, men som tagit 
sig in i det engelska sällskapslivet också. Det är Skandalöst eftersom dansarna 
kan komma nära varandra och kanske till och med vidröra något annat än en hand. 
Den är dock inte i närheten av så intimt som modern wienervals. 
 
Exempel på dans: 
Duke of Kent's Waltz. Den är longways, och börjar med att två par (fyra dansare)  
håller händerna som ett kvarnhjul och dansar runt, vänder och dansar tillbaka.  
Därefter tar premiärparet båda händerna med varandra och valsar ned mellan  
sekundärparet och återvänder. De gör sedan en cast down och dansar runt  
sekundärparet på utsidan, medan de går upp och tar premiärparets plats.  
(Progression) Därefter tar paren högerhand med sin partner och dansar in mot  
varandra, ifrån varandra och sedan snurrar förbi varandra. Detta upprepas med  
vänsterhanden. Sedan igen med den till höger om sin partner men bara direkt  
omdansning och tillbaka, och sedan igen direkt omdansning med egen partner  
för att sedan börja om från början. 
Det som beskrevs var en tur i dansen. Hela dansen kallas ett set. 
 
 
 

Karaktärerna 

 

Fyra spelare 

 
Lady Louise, Marquess of Blandford 
Arvtagerskan. Adlig. 
 
Desire: #05 
 En stor inkomst är det bästa receptet på lycka jag någonsin hört talas om. 
 
 Säkra en betydande rikedom samtidigt som du säkerställer att ditt rykte 
 förblir helt oklanderligt. 
 
 Du har alltid haft en smak för lyx - vare sig det är stora baler, 
 dyra kläder eller hästkapplöpning. 
 
 Nu har dina skulder blivit väl stora och det börjar bli dags att betala. 
 Du behöver pengar. Du kan dock inte låta någon få reda på ditt dilemma, 
 eftersom dina goda råd och den hjälp du får från andra skulle båda gå förlorade. 
 
 Du måste hitta ett sätt att klara dig ur detta utan att befläcka ditt namn. 
 
Relationships: 
Object of Affection - Giver, Taker - Cpt Green 
 Du är uppenbart kär i Kapten Green. Han är varken av god nog familj för din far 



 eller rik, men han är en hjälte och har en plats i ditt hjärta. 
 
Relation - Taker, Giver -  Mr Pendlebury-Davenport 
 Din gammelfaster gifte sig med en Pendlebury. De är släkt och släkten är 
 viktig. 
 
Traits: +Famous (Berömd), -Proud (Högfärdig) 
 
 Familjen har av drottning Ann fått ett undantag och ärver titlen hertig på 
 mödernet om söner saknas. Louise har en syster, men inga bröder. 
 Familjen har slottet Blenheim castle i sin ägo. Det är ett stort magnifikt 
 slott med många tjänare och hög driftskostnad. Det i kombination med dyra 
 vanor har tärt hårt på finanserna och familjen är snart utblottad med ett 
 enormt dyrt slott att underhålla. Detta är ännu okänt och familjens goda 
 anseende måste upprätthållas. 
 
 På grund av detta anseende och familjens ställning är Louise omgiven av 
 stora mängder friare med siktet inställt på att få makt och inflytande. 
 Inte nog med att Louise själv är tveksam till friarna, hennes familj har 
 mycket höga krav på hennes blivande man då denne kommer ärva titeln. 
 I övrigt så har familjen (Churchill) mycket makt och inflytande som de 
 använder för att se om de sina. 
 
- Miss Alexandra Callender 
  Barndomsvän och förtrogen lyssnare. Gladlynt och vill vara till lags. 
  Dotter till en tjänare utan namn eller förmögenhet, men har blivit en 
  vän som följer Lady Louise vart hon än går. Ogift. 
 
- His Grace George, 5th Duke of Marlborough 
  Fadern, före detta general. Han är strikt, men har väldigt dåligt minne. 
  Eftersom hans dotters gemål kommer bli den 6:e hertigen så har han väldigt 
  höga krav, bara svårt att komma ihåg dem. 
 
 
Miss Jenny Smith 

Meddler, nya pengar 
 
Desire: #07 
 Det finns människor som ju mer du hjälper dem, desto mindre kommer de att göra 
 för sig själva. Ordna minst ett äktenskap mellan personer som du väljer. 
 
 Kärlek är en vacker och öm sak, och ett fördelaktigt äktenskap är en ekonomisk 
 och praktisk triumf. Naturligtvis ser du ingen av dessa saker i din omedelbara 
 framtid, men det betyder inte att du inte kan involvera dig i dessa nöjen. Det 
 finns så många människor i dina kretsar som är utomordentligt lämpliga för 
 varandra. Det är ditt nöje - nej, din plikt - att hjälpa till. 
 
 Efter det första kapitlet, bestäm dig för två par. Din önskan är att se ett 
 eller båda lyckligt gifta. 
 
Relationships: 
Best of Friends - Giver, Taker - Mr Pendlebury-Davenport 
 Du har blivit vän med Mr Pendelbury-Davenport. Du vet inte riktigt hur det 
 gick till men plötsligt stod ni och skrattade ihop på en bal och det fortsatte 
 från det. 
 
Former Friend - Taker, Giver - Cpt -Green 
 Du och Kpt Green var barndomsvänner och lekte ihop, men vid 15 års ålder gick 
 han till sjöss och lovade att skriva varje dag. Sedan dess har han inte hört 
 av sig trots att du skrivit honom. Du känner dig sviken. 



 
Traits: +Ambitious (Ambitiös), -Outsider (Utomstående) 
 
 Familjen äger en väldigt framgångsrik manufaktur som omvälver 
 industrialiseringen. Det kan vara ångmaskiner eller Spinning Jenny, men 
 oavsett har det gjort familjen otroligt rik på bara ett årtionde. De kom 
 från ingenstans till de rika salongerna fortare än de själva hann med. 
 
 Du älskar att höra och sprida rykten om kärlek som spirar, eller borde 
 spira mellan par i din omgivning. Om ryktena inte är tillräckliga kan de 
 behöva hjälp på traven. Det gäller inte bara rykten utan även paren själva. 
  
Du vill hjälpa andra att finna kärleken och är så engagerad i andras lycka 
 att du inte tänker på sådant alls åt dig själv. Det gör också att de sociala 
 gränser som finns bara är obetydliga gupp på vägen till en lycklig förening. 
 
- Mrs Smith 
  Mor, pinsamt enkel och oraffinierad, men ömsint, vårdande och älskvärd. 
  Hon vill verkligen att hennes döttrar ska gifta sig fint. 
 
- Miss Jane Smith 
  Yngre syster. Väluppfostrad och smart som verkar ha mer livserfarenhet 
  än hennes ålder visar. Av låg klass men familjen har gott om pengar. 
 
 
Mr Andrew Pendlebury-Davenport 
Hörnstenen, Gamla pengar 
 
Desire: #09 
 Äktenskap kräver modiga manövreringar. 
 
 Se till att hitta någon som väcker ditt intresse, stärk deras rykte och vinn 
 sedan dina föräldrars tillåtelse att gifta dig med dem. 
 
 I en ideal värld är man inte beroende av sina föräldrars tillåtelse för att 
 fullfölja sina djupaste och mest brinnande tillgivenheter. 
 
 Men detta är tyvärr inte en idealisk värld, och om du vill gifta dig utan 
 att förlora det härliga arvet, behöver du tillstånd från mor och far. 
 Och självklart, för att glädja dem måste du välja en maka med ett helt 
 oklanderligt rykte. I dagens värld av oändligt skvaller är detta ingen 
 lätt uppgift. 
 
Relationships: 
Relation - Giver, Taker - Lady Louise 
 Din gammelmorbror var Duke of Marlborough. De är släkt, och släkten är viktig. 
 
Best of Friends - Taker, Giver - Jenny Smith 
 Du har blivit vän med Ms Smith. Du vet inte riktigt hur det gick till 
 men plötsligt stod ni och skrattade ihop på en bal och det fortsatte från det. 
 
Traits: +Dependable (Pålitlig), -Self-obsessed (Självupptagen) 
 
 Du är av fin familj. Så fin en familj kan bli utan att vara adlig. Ni är rika 
 godsägare och lever gott på att arrendera ut mark och har gjort i generationer. 
 Ni har till och från gift er med adelfamiljers andrasöner eller döttrar och din 
 mor förväntar sig att du ska ta klivet upp igen. 
 
 För dig är familjen väldigt viktig och det är upp till dig att se till att dess 
 goda ryckte består. Du hjälper andra i familjen, ja till och med släkten, vid 



 varje tillfälle som ges, vare sig de vill eller inte. Du gör allt för familjens 
 bästa. 
 
- Lady Prudence Pendlebury 
  Mor, kommer från en adlig familj, gör som hon vill och ser sig som bättre 
  än alla andra. Eftersom hon gifte ned sig för pengar vill hon att hennes 
  son ska gifta upp sig, och säger det gärna. 
 
- Reverend Rupert Pendlebury-Davenport 
  Yngre bror. Då han inte hade något större arv att vänta blev han präst. 
  Klok, eftertänksam och välutbildad vid Oxford, men lite fumlig. Ogift. 
 
 
Naval Captain George Green 
Kariärist, Militär 
 
Desire: #10 
 En stor inkomst är det bästa receptet på lycka du någonsin hört talas om. 
 
 Ingå äktenskap med någon som verkligen älskar dig - utan att avslöja din 
 dolda rikedom. 
 
 Du trodde alltid att din lott i livet var att vara fattig. Faktum är att du 
 gillade det, så fritt från begränsningarna av rang och sociala förväntningar. 
  
 Men nyligen har dina erövrade skepp i kriget skänkt dig en stor förmögenhet. 
 Din rikedom är ännu inte känd. Men när ordet kommer ut kommer du att plågas 
 av falska lycksökare med bara ett motiv. 
 
 Innan ordet sprids måste du hitta någon att gifta dig med som älskar dig 
 för den du är, inte för dina pengar. 
 
Relations: 
Former Friend - Giver, Taker - Miss Smith 
 Ni var barndomsvänner och lekte ihop tills du sändes till sjöss av din familj 
 vid 15 års ålder. Du höll inte kontakten som du lovat. 
 
Object of Affection - Taker, Giver - Lady Louise 
 Du har fångat blickar från Lady Louise. Kan hon vara intresserad av en simpel 
 Kapten i flottan, eller behöver hon pengar och har fått nys om dina? Hur känner 
 du för henne? 
 
Traits: +Steadfast (Trogen), -Blunt (Burdus) 
 
 Familjen är fattig och av låg klass. Genom kontakter kunde de skicka dig till 
 sjöss som Midshipman vid 15 års ålder och det var flottan uppfostrade dig. 
 Du vande dig snabbt vid sjön och det hårda livet i Kungens tjänst. När kriget 
 bröt ut var du redan löjtnant och fick snart stora framgångar och till slut 
 fick du ett eget skepp så du kunde få segrarna i ditt eget namn. 
 
 Du har varit beroende av vad högre befäl ansåg om dig för att bli befordrad 
 men nu när du blivit Kapten är din framtida karriär säkrad. När tillräckligt 
 många amiraler dött av kommer du ta deras plats. Men tills dess är du beroende 
 av att de ger dig ett skepp, och det är till sjöss du verkligen kan glänsa. 
  
 Du har haft stora framgångar och tagit många prisskepp, dvs erövrat fartyg som 
 tillhört fienden och vars värde, inklusive last, fördelas mellan Amiralen och 
 besättningen. Flera av de erövrade skeppen bestriddes som ogiltiga kapningar, 
 men nu har de alla tillslut trillat genom den juridiska processen och du har 
 plötsligt enorma belopp att hämta. 



 
- 1st Lieutenant William Mowet 
  Vän och underställd. Förstelöjtnant på Cpt. Green skepp. Gladlynt, mycket 
  vänlig, men har en tendens att säga fel saker och att dricka väl mycket. 
  Andre son i en rik, fin familj. 
 
- Miss Diana Green 
  Yngre syster. Hon är smart och kvicktänkt men tungan kan vara vassare än hon 
  menar. Ett bra skämt kan inte förnekas världen bara för att det är lite elakt. 
  Ogift. 

 

Fem spelare 
 
Lady Louise, Marquess of Blandford 
Arvtagerskan. Adlig. 
 
Desire: #05 
 En stor inkomst är det bästa receptet på lycka jag någonsin hört talas om. 
 
 Säkra en betydande rikedom samtidigt som du säkerställer att ditt rykte 
 förblir helt oklanderligt. 
 
 Du har alltid haft en smak för lyx - vare sig det är stora baler, 
 dyra kläder eller hästkapplöpning. 
 
 Nu har dina skulder blivit väl stora och det börjar bli dags att betala. 
 Du behöver pengar. Du kan dock inte låta någon få reda på ditt dilemma, 
 eftersom dina goda råd och den hjälp du får från andra skulle båda gå förlorade. 
 
 Du måste hitta ett sätt att klara dig ur detta utan att befläcka ditt namn. 
 
Relationships: 
Object of Affection - Giver, Taker - Cpt Green 
 Du är uppenbart kär i Kapten Green. Han är varken av god nog familj för din far 
 eller rik, men han är en hjälte och har en plats i ditt hjärta. 
 
Relation - Taker, Giver -  Mr Pendlebury-Davenport 
 Din gammelfaster gifte sig med en Pendlebury. De är släkt och släkten är 
 viktig. 
 
Traits: +Famous (Berömd), -Proud (Högfärdig) 
 
 Familjen har av drottning Ann fått ett undantag och ärver titlen hertig på 
 mödernet om söner saknas. Louise har en syster, men inga bröder. 
 Familjen har slottet Blenheim castle i sin ägo. Det är ett stort magnifikt 
 slott med många tjänare och hög driftskostnad. Det i kombination med dyra 
 vanor har tärt hårt på finanserna och familjen är snart utblottad med ett 
 enormt dyrt slott att underhålla. Detta är ännu okänt och familjens goda 
 anseende måste upprätthållas. 
 
 På grund av detta anseende och familjens ställning är Louise omgiven av 
 stora mängder friare med siktet inställt på att få makt och inflytande. 
 Inte nog med att Louise själv är tveksam till friarna, hennes familj har 
 mycket höga krav på hennes blivande man då denne kommer ärva titeln. 
 I övrigt så har familjen (Churchill) mycket makt och inflytande som de 
 använder för att se om de sina. 
 
- Miss Alexandra Callender 
  Barndomsvän och förtrogen lyssnare. Gladlynt och vill vara till lags. 



  Dotter till en tjänare utan namn eller förmögenhet, men har blivit en 
  vän som följer Lady Louise vart hon än går. Ogift. 
 
- His Grace George, 5th Duke of Marlborough 
  Fadern, före detta general. Han är strikt, men har väldigt dåligt minne. 
  Eftersom hans dotters gemål kommer bli den 6:e hertigen så har han väldigt 
  höga krav, bara svårt att komma ihåg dem. 
 
 
Miss Jenny Smith 

Meddler, Nya pengar 
 
Desire: #07 
 Det finns människor som ju mer du hjälper dem, desto mindre kommer de att göra 
 för sig själva. Ordna minst ett äktenskap mellan personer som du väljer. 
 
 Kärlek är en vacker och öm sak, och ett fördelaktigt äktenskap är en ekonomisk 
 och praktisk triumf. Naturligtvis ser du ingen av dessa saker i din omedelbara 
 framtid, men det betyder inte att du inte kan involvera dig i dessa nöjen. Det 
 finns så många människor i dina kretsar som är utomordentligt lämpliga för 
 varandra. Det är ditt nöje - nej, din plikt - att hjälpa till. 
 
 Efter det första kapitlet, bestäm dig för två par. Din önskan är att se ett 
 eller båda lyckligt gifta. 
 
Relationships: 
Rival - Giver, Taker - Mr George Bellingham 
 Du ser hur George Bellingham charmar kvinnor till höger och vänster utan att ha en hum om vem 
som vore bäst för honom. Tur att du vet bättre! 
 
Former Friend - Taker, Giver - Cpt -Green 
 Du och Kpt Green var barndomsvänner och lekte ihop, men vid 15 års ålder gick 
 han till sjöss och lovade att skriva varje dag. Sedan dess har han inte hört 
 av sig trots att du skrivit honom. Du känner dig sviken. 
 
Traits: +Ambitious (Ambitiös), -Outsider (Utomstående) 
 
 Familjen äger en väldigt framgångsrik manufaktur som omvälver 
 industrialiseringen. Det kan vara ångmaskiner eller Spinning Jenny, men 
 oavsett har det gjort familjen otroligt rik på bara ett årtionde. De kom 
 från ingenstans till de rika salongerna fortare än de själva hann med. 
 
 Du älskar att höra och sprida rykten om kärlek som spirar, eller borde 
 spira mellan par i din omgivning. Om ryktena inte är tillräckliga kan de 
 behöva hjälp på traven. Det gäller inte bara rykten utan även paren själva. 
  
Du vill hjälpa andra att finna kärleken och är så engagerad i andras lycka 
 att du inte tänker på sådant alls åt dig själv. Det gör också att de sociala 
 gränser som finns bara är obetydliga gupp på vägen till en lycklig förening. 
 
- Mrs Smith 
  Mor, pinsamt enkel och oraffinierad, men ömsint, vårdande och älskvärd. 
  Hon vill verkligen att hennes döttrar ska gifta sig fint. 
 
- Miss Jane Smith 
  Yngre syster. Väluppfostrad och smart som verkar ha mer livserfarenhet 
  än hennes ålder visar. Av låg klass men familjen har gott om pengar. 
 
 



Mr George Bellingham 
The socialite, Blygsamt ursprung 
 
Desire: #03 
Själviskhet måste alltid förlåtas, för det finns inget hopp om ett botemedel. 
 
Ingå förlovningar med minst två passande personer. 
Gift dig med den ena och låt den andra diskret bli avspisad. 
 
Människor i den här världen är så opålitliga. Även de mest trogna 
tillgivenheterna kastas snabbt åt sidan när ett rikare mål dyker upp. Du har 
insett det galna i att bara sätta alla dina förhoppningar på ett kort. 
 
Den noggranna jägaren kontrollerar alla sina snaror - och bara den finaste biten 
tillagas och äts till middag. 
 
Relationships: 
Mentor - Giver, Taker - Mr Pendlebury-Davenport 
Ni gick i skola ihop som barn. Du var alltid den som var framåt och talade för er. Nu 
hjälper du Andrew att få del av talets gåva som du är så välförsedd av.  
 
Rival - Taker, Giver - Miss Jenny Smith 
Miss Smith verkar ha sin egen idé om vem som ska gifta sig med vem. Ingen vet 
bättre än dig, i alla fall inte vad gäller dig själv.  
 
Traits: +Charming (Charmant) -Self-obsessed (Självupptagen) 
 
Din familj är välbeställd, men inte rik. De äger inget land, men klarar sig utan att 
behöva bry sig så mycket så länge de inte spenderar för mycket. 
 
Du har känt dig avundssjuk på dina mer beställda vänner du umgåtts med och har 
blivit väldigt målmedveten. Det är dock inte nödvändigtvis pengar som driver dig. 
Du vill ha bekräftelse och inflytande. 
 
Det är lätt för dig att snabbt vinna förtroenden och tjänster, men du har också lätt 
för att förbruka dem och förlora dem. Du har blivit en mästare på att hantera socialt 
kapital, men det finns alltid en risk att bli avslöjad som falsk. 
 
- Captain Pierce Bellingham 
  Bror till George. Kapten i den lokala militian. Korrekt och lite reserverad. Han är 
  medveten om hans brors ibland något falska beteende och håller honom om 
ryggen 
  så länge han inte går över gränsen, var den nu är. 
 
- Charlotte Pembroke 
  Vacker fröken av fin familj som var med om ett skandalöst förhållande med Mr 
Bellingham. 
  Hon har rest till Bath för att komma bort från skandalen och känner till att Mr 
Bellingham 



  har en falsk fasad, men det bekommer inte någon som vet att uppföra sig att 
anklaga folk. 
 
 
Mr Andrew Pendlebury-Davenport 
Hörnstenen, Gamla pengar 
 
Desire: #09 
 Äktenskap kräver modiga manövreringar. 
 
 Se till att hitta någon som väcker ditt intresse, stärk deras rykte och vinn 
 sedan dina föräldrars tillåtelse att gifta dig med dem. 
 
 I en ideal värld är man inte beroende av sina föräldrars tillåtelse för att 
 fullfölja sina djupaste och mest brinnande tillgivenheter. 
 
 Men detta är tyvärr inte en idealisk värld, och om du vill gifta dig utan 
 att förlora det härliga arvet, behöver du tillstånd från mor och far. 
 Och självklart, för att glädja dem måste du välja en maka med ett helt 
 oklanderligt rykte. I dagens värld av oändligt skvaller är detta ingen 
 lätt uppgift. 
 
Relationships: 
Relation - Giver, Taker - Lady Louise 
 Din gammelmorbror var Duke of Marlborough. De är släkt, och släkten är viktig. 
 
Mentor - Taker, Giver - Mr George Bellingham 
 Ni gick i skola ihop som barn. George var alltid den som var framåt och talade för er. 
Nu hjälper han dig att få del av talets gåva som han är så välförsedd med. 
 
Traits: +Dependable (Pålitlig), -Aloof (Avståndstagande) 
 Du är av fin familj. Så fin en familj kan bli utan att vara adlig. Ni är rika 
 godsägare och lever gott på att arrendera ut mark och har gjort i generationer. 
 Ni har till och från gift er med adelfamiljers andrasöner eller döttrar och din 
 mor förväntar sig att du ska ta klivet upp igen. 
 
 För dig är familjen väldigt viktig och det är upp till dig att se till att dess 
 goda ryckte består. Du hjälper andra i familjen, ja till och med släkten, vid 
 varje tillfälle som ges, vare sig de vill eller inte. Du gör allt för familjens 
 bästa. 
 
- Lady Prudence Pendlebury 
  Mor, kommer från en adlig familj, gör som hon vill och ser sig som bättre 
  än alla andra. Eftersom hon gifte ned sig för pengar vill hon att hennes 
  son ska gifta upp sig, och säger det gärna. 
 
- Reverend Rupert Pendlebury-Davenport 
  Yngre bror. Då han inte hade något större arv att vänta blev han präst. 
  Klok, eftertänksam och välutbildad vid Oxford, men lite fumlig. Ogift. 
 
 
Naval Captain George Green 
Kariärist, Militär 
 
Desire: #10 
 En stor inkomst är det bästa receptet på lycka du någonsin hört talas om. 
 
 Ingå äktenskap med någon som verkligen älskar dig - utan att avslöja din 
 dolda rikedom. 



 
 Du trodde alltid att din lott i livet var att vara fattig. Faktum är att du 
 gillade det, så fritt från begränsningarna av rang och sociala förväntningar. 
  
 Men nyligen har dina erövrade skepp i kriget skänkt dig en stor förmögenhet. 
 Din rikedom är ännu inte känd. Men när ordet kommer ut kommer du att plågas 
 av falska lycksökare med bara ett motiv. 
 
 Innan ordet sprids måste du hitta någon att gifta dig med som älskar dig 
 för den du är, inte för dina pengar. 
 
Relations: 
Former Friend - Giver, Taker - Miss Smith 
 Ni var barndomsvänner och lekte ihop tills du sändes till sjöss av din familj 
 vid 15 års ålder. Du höll inte kontakten som du lovat. 
 
Object of Affection - Taker, Giver - Lady Louise 
 Du har fångat blickar från Lady Louise. Kan hon vara intresserad av en simpel 
 Kapten i flottan, eller behöver hon pengar och har fått nys om dina? Hur känner 
 du för henne? 
 
Traits: +Steadfast (Trogen), -Blunt (Burdus) 
 
 Familjen är fattig och av låg klass. Genom kontakter kunde de skicka dig till 
 sjöss som Midshipman vid 15 års ålder och det var flottan uppfostrade dig. 
 Du vande dig snabbt vid sjön och det hårda livet i Kungens tjänst. När kriget 
 bröt ut var du redan löjtnant och fick snart stora framgångar och till slut 
 fick du ett eget skepp så du kunde få segrarna i ditt eget namn. 
 
 Du har varit beroende av vad högre befäl ansåg om dig för att bli befordrad 
 men nu när du blivit Kapten är din framtida karriär säkrad. När tillräckligt 
 många amiraler dött av kommer du ta deras plats. Men tills dess är du beroende 
 av att de ger dig ett skepp, och det är till sjöss du verkligen kan glänsa. 
  
 Du har haft stora framgångar och tagit många prisskepp, dvs erövrat fartyg som 
 tillhört fienden och vars värde, inklusive last, fördelas mellan Amiralen och 
 besättningen. Flera av de erövrade skeppen bestriddes som ogiltiga kapningar, 
 men nu har de alla tillslut trillat genom den juridiska processen och du har 
 plötsligt enorma belopp att hämta. 
 
- 1st Lieutenant William Mowet 
  Vän och underställd. Förstelöjtnant på Cpt. Green skepp. Gladlynt, mycket 
  vänlig, men har en tendens att säga fel saker och att dricka väl mycket. 
  Andre son i en rik, fin familj. 
 
- Miss Diana Green 
  Yngre syster. Hon är smart och kvicktänkt men tungan kan vara vassare än hon 
  menar. Ett bra skämt kan inte förnekas världen bara för att det är lite elakt. 
  Ogift. 
 


