
INLEDNING 

Efter mer än ett år av hemligt vampyrkrig mellan det forna Anarkstyret och Camarillans armé har 
en trevande vapenvila inletts. Striden om Fyrkantens domän (Piteå, Luleå, Älvsbyn och Bodens 
kommuner) har lämnat Maskeraden skadad. Det sägs bland annat att en grupp vampyrjägare har 
tagit sig till domänen. 
  
Camarillan har nästan helt säkrat segern. Anarkernas baron Olivia Ståhl, som tidigare styrde 
Fyrkanten, har flytt och de flesta av hennes närmaste anhängare har antingen flytt med henne 
eller definitivt dödats - gått över till “andra sidan” - i samband med stridigheterna. Kvar finns en 
splittrad och oorganiserad samling anarker. 
  
Camarillans nya furste över Fyrkanten, Erik den Evige, har nu möjlighet att avsluta kriget i norr 
mellan anarkerna och Camarillan genom att etablera sig själv som envåldshärskare över 
Fyrkantens domän. Men han måste agera snabbt. Fursten erbjuder de kvarvarande anarkerna 
möjlighet att ge upp samt att bli benådade. Förhandlingen om domänens framtid sker på en 
fredad plats: ett Elysium. 
 

CAMARILLAN 

Med majoriteten av domänen under Camarillans kontroll och en ledarlös motståndare så är det 
bara en tidsfråga innan kriget är över. Men Camarilllan har ont om tid; Maskeraden är sargad, 
många vampyrer har fallit, och Anarker som flydde Ståhl är påväg tillbaka. Kanske var det vist av 
fursten att bjuda in Anarkerna till ett Elysium men det är det långt ifrån alla Camarilliter som 
anser: Ska Anarkerna slippa fria när de är så nära att bli besegrade? Och varför har de utlovade 
jaktmarkerna inte utdelats? Det är inte en triumferande Camarilla som kommer till Elysiet. 
 

ANARKERNA 

När envåldshärskaren Olivia Ståhl flydde så försvann även det sista skenet av enighet som 
funnits bland Anarkerna. En gemensam fiende kan bara göra så mycket för att plåstra över forna 
konflikter. Många som blivit nedtrampade vill ha hämnd. De som återstår av Ståhls allierade vill 
återupprätta ordningen. Vissa vill forma en ordentlig Anarkdomän där de får göra vad de vill. 
Finns det överhuvudtaget något hopp för Fyrkantens Anarker? 

 

KLANERNA 

Men domänens vampyrer är inte bara splittrade längs dessa två krigande fraktioner. Vampyrerna 
i domänen tillhör alla någon av de fem stora klanerna Ventrue, Toreador, Brujah, Gangrel eller 
Malkav.  

 
Klan Ventrue är enad under Camarillan och Erik den Evige. De har satt sig högst upp i domänens 

hierarki, men kommer behöva kämpa om de vill behålla den platsen. Bland Anarkerna är avskyn för 

klanen stor och även inom Camarillan så är det många som tycker att klanen borde tas ner på marken. 

Till och med inom klanen själv finns det dem som skulle sabotera för sina klanfränder om det kunde 

höja deras egen position. 
 
Klan Toreador har medlemmar i såväl Camarillan som Anarkerna. De som slagits för Camarillan har 

blivit lovade en stor bit av kakan som ännu inte levererats och de som slagits för Anarkerna har blivit 

behandlade allt annat än väl av den tidigare baronen. Men nu när stridigheterna verkar ha lagt sig så 

får klanen slåss på det slagfält de kan bättre än någon annan: det sociala. 
 
Klan Brujah har förlorat fler liv än någon annan klan till båda sidor av kriget, men så brukar det vara. 

Anarkbrujahs dominerade en gång domänen med Olivia Ståhl i spetsen men Camarillan, med stor 

hjälp av sina egna brujahs, har avslutat den dominansen. Inte för att det blod klanen har spillt för 

Camarillan har blivit belönat eller ens hedrat. Oavsett om de är besegrade eller bortglömda så är 

brujahs förbannade. 



 
Klan Gangrel har längre historia i Norrland än någon annan klan. Trots det så blev de utkörda av 

baron Olivia Ståhl tidigare. I och med kriget återvände några för att slåss - vissa för Anarkerna, andra 

för Camarillan, mot baronen, men i de flesta fall för sig själva. Nu när klanen återvänt till domänen 

finns det många olika viljor. Någon vill ha hämnd, någon vill bilda ett pack (en stark gruppering av 

gangreller), en tredje vill bara ha blod och att ingen ska lägga sig i dess affärer. 
 
Klan Malkav är ingen riktigt säker på, men de flesta är överens om att Malkaverna är galna, så det är 

inget nytt. Att de andra klanerna ofta är obekväma kring Malkaver har inte hindrat Malkaverna från att 

hamna på viktiga positioner på båda sidor av konflikten. Den lyhörde har märkt att Malkavernas 

diverse svamlanden har blivit mer sammanhängande. Vissa menar att det bara är sånt som händer när 

man har för många av dem på samma ställe, men andra säger att detta är ett dåligt omen. 
 


