
MIDVINTERBLOD AKT 2: FESTEN 

 
Flera nya vampyrer har kommit till Fyrkantens domän. En av de nya vampyrerna kallas 
”toreadoren Ted”. Hen bjuder alla vampyrer på fest! Detta är upplägget på lajvet 
”Midvinterblod, akt 2: Festen”. 
 
I vampyrernas värld World of Darkness, som är en spegling av vår värld OFF, härjar också en 
pandemi som har gjort att människor i hög utsträckning har hållit sig hemma. Pandemin gjorde olivet 
bra mycket svårare för blodsugande vampyrer eftersom tillgången på mat drastiskt minskade. 
 
Kriget, eller snarare den bräckliga freden som slöts 2019 på elysiet under Midvinterblods första akt, 
har fått stå tillbaka för den akuta matbristen. Istället har mycket handlat om ren överlevnad från natt till 
natt. Men när tillgången på blod/människor nu ökar (OFF och IN räknar vi med att restriktionerna 
tillåter ett säkert fysiskt lajv/fest), kommer gamla konflikter åter upp till ytan. 
 
Det talas allmänt bland vampyrer att ett Råd behöver bildas för att bättre styra olivet i Fyrkantens 
domän. Kanske känner du dig manad att axla ett större ansvar för allas bästa? Till exempel vara med 
och bestämma hur jakten ska organiseras framöver? Det har minst sagt varit lite si och så med var 
vampyrer jagat människor… Gränserna mellan individuella vampyrers jaktmarker och gränsen mellan 
Fyrkantens domän och Bodens baroni har varit lite...flytande. Blod har bokstavligen spillts på båda 
sidor. 
 
Nedan finner du ytterligare information om de olika klanerna. Ange i din anmälan om du vill att 
vi skriver in din karaktär i någon klanspecifik intrig. 
 
 

KLAN: TOREADOR 
Läget var spänt redan efter Elysiet 2019, och det faktum att stora delar av vardagen ställdes på ända 
av pandemirestriktioner inte långt därefter förändrade inte saken till det bättre. Klan Toreador är 
förmodligen den klan som drabbats hårdast av bristen på folksamlingar och kulturevenemang under 
pandemin. Missnöje och frustration har under de gångna två åren vuxit till split och misstro inom 
klanen. Var de beslut som togs under Elysiet verkligen rätt val? Finns det de inom klanen som tvivlar 
på den nya Furstens förmåga att hantera situationen, i den misär som varit sedan övertaget? 
 
Nu när restriktionerna äntligen är släppta och det går att återigen samlas utan att väcka uppseende 
och riskera att bryta maskeraden, hoppas många på att den kommande festen ska kunna rädda de 
interna relationerna och binda samman klan Toreador igen. Det var ju trots allt omvärldens fel att det 
blev som det blev under pandemin, och Fursten hanterade situationen så gott som det gick under 
omständigheterna. Eller? 
 
Festen är sannerligen något som många toreadorer sett fram emot ända sedan inbjudan kom. I sann 
Toreador-anda har Furste Elleonora bjudit in en välkänd konstnärs-vampyr, Frans, att delta på festen - 
något som definitivt bidragit till förväntningarna. Frans är framförallt känd för sina skulpturer i lera. 
 
Toreadorernas inflytande inom den mer sofistikerade sektorn är alltid ett populärt ämne. Efter att 
pandemirestriktionerna släppts har klanen försökt få mer av det “fina” i o-livet och har därmed startat 
två nya och populära nattklubbar. “The Last Bite” och “Touch” som har blivit mycket eftertraktat bland 
unga. 
 
Även en ny restaurang av den mycket exklusivare sorten har öppnat i stan. “El Nino” där bara de mer 
framgångsrika är tillåtna att äta. Denna restaurang är för människor på dagtid och för besläktade på 
natten. 
  

KLAN: MALKAV 
Malkaver är malkaver. De svamlar och pratar om allt och inget. I alla fall när de inte spränger saker för 
skojs skull tillsammans med ett gäng toreador-ligister som ingen gillar! 



 
Redan på elysiet (lajvet 2019) var det lite tissel och tassel som den insatta vampyren kanske 
reagerade på men inget tydligt mönster fanns att skönja i “mumlet” från Fyrkantens skönaste gäng… 
  

KLAN: BRUJAH (tillhörande anarksekten) 
Brujahs har, på gott och ont, fått en stämpel på sig att vara bråkstakar. Före elysiet (lajvet 2019) 
identifierade sig några brujahs som “tillhörande anarksekten”. Och de flesta anarkerna stred mot 
Camarillan i slaget om Fyrkantens domän. Många brujahs minns att den nuvarande Fursten Elleonora 
var en tapper och stark vampyr att slåss mot. 
 
Freden som förhandlades fram under elysiet 2019 innebar visserligen att Boden blev en baroni 
(anarkernas fristad) men inga anark-brujahs har egentligen respekterat gränsen mot Camarillans 
Fyrkanten-domän. (Och Camarillan-vampyrer har jagat inne i baroniet, det vet alla.) Så hur ska 
brujahs göra nu? Sluta fred med Camarillan - ge upp kampen och baroniet Boden? Eller ska anark-
brujahs försöka hävda sina gränser och jaktmarker i Boden? 
 
Eller ska anarkerna rent av chansa på att Camarillan utan Erik den slagne (Furste Erik den Evige som 
brutalt avsattes på elysiet 2019) inte längre vill ha resten av Fyrkanten? Det vill säga: ska anarkerna 
göra ett försök att återerövra hela Fyrkanten från Camarillan? 
 
Vampyrer tillhörande anarksekten borde i alla fall organisera sig. Nu när den tidigare ledaren Olivia 
Ståhl inte setts till på flera år är det kanske dags att utse en ny ledare som stakar ut kursen för 
anarksekten? 
 

KLAN: BRUJAH (Camarillantrogna) 
De brujah-vampyrer som öppet deklarerat sin lojalitet till Camarillan och den nya Fursten Elleonora 
befinner sig i princip längst ner i hierarkin bland klan brujahs vampyrer, Camarillans sekt och 
anarksekten. 
 
Officiellt samarbetar alla brujahs med varandra (och regeln om att förolämpa en brujah är att 
förolämpa ALLA brujahs gäller!) men internt ses alltså Camarillantrogna brujahs som “förrädare” av 
brujahs som tillhör anarksekten. Camarillantrogna brujahs är en lite undangömd grupp vampyrer. 
Planerar de något i det tysta? Eller försöker de som alla andra, bara överleva natten? 
 
Camarillantrogna brujahs (vampyrer som stred på Erik den Eviges sida i kriget om Fyrkantens domän) 
vill nu inkassera “stora” tjänster från den nya Fursten Elleonora. Problemet är bara att Furste 
Elleonora “ärvt” dessa tjänste-skulder - avtalen ingicks ju ursprungligen av Furste Erik den Evige...  
 

KLAN: VENTRUE 
Det är ingen hemlighet att Ventrue överlag är något bittra över att ha fått kliva ett par steg tillbaka i och 
med avsättandet av den tidigare Fursten Erik den Evige. En obestridlig lojalitet till Camarillan och dess 
Traditioner möter missnöje över hur den egna klanen behandlats. Relationen till klan Toreador, klanen 
den nya fursten tillhör, är minst sagt spänd. Hur många planer smids i hemlighet och hur mycket 
intrigerande döljs bakom masken av behärskad artighet och respekt? 
 
Erik den Evige hade ett företag som hette Nattgrävarna AB. Det var ett företag med säte i Älvsbyn 
som väl nästan gick i konkurs dagen efter elysiet 2019? Men som på något konstigt vis har 
återuppstått? Nästan som en vampyr, med andra ord! “Odöd” fortsätter företaget sitt letande efter 
mineraler. Vem är det nu som styr denna dunkla verksamhet? 
 
Och vad är det för snack om ett nystartat företag som heter Luleå mörka vattenvägar AB? Här finns 
det kanske pengar att tjäna för den företagsamme ventruen… 
 
Företag är något som klan ventrue är både bra på och beroende av. Ett säkerhetsföretag med väldigt 
effektiva nattväktare har börjat få fäste i Fyrkanten. Företaget heter "Säkra Norr" men dom verkar ha 
svårt att få jobb. 



 
Och den amerikanska bank/advokatbyrån “MiroCash” har öppnat i Luleå. Där verkar det vara väldigt 
lätt att få lån och hjälp i juridik, men inte många jobbar där trots stor popularitet... 
 

KLAN: GANGREL 
Om det är någon klan som har gillat läget när pandemin härjat som värst så är det klan gangrel. Långt 
ute i vildmarken har de druckit blod från djur (gangrels är en av få klaner som kan dricka djurblod och 
överleva på det) och bidat sin tid. Men! När sommaren - som redan är ett elände eftersom det är svårt 
att undvika midnattssolen under bar himmel! - förde med sig drösvis av människor som vandrade i 
fjällen och simmade i sjöarna och allt vad de nu gjorde, fick gangrels plötsligt ÄNNU mer mat - 
hemlevererat! 
 
Plötsligt har Fyrkantens domän blivit ett mecka för gangrels. Här finns det numera dumma turister av 
alla sorter och blodsmaker! Och de vildmarks-ovana turister som inte råkar ut för en olycka på egen 
hand kan varje gangrel hjälpa på traven! Det har inneburit att det numera pratas om en ny alfa som 
kanske har sökt sig till Fyrkanten för att njuta av olivet här uppe… 
 

KLAN: NOSFERATU 
Det har pratats om att klan nosferatu försöker etablera sig i Fyrkanten/Luleås kloaker och mörka 
gränder. Namnet Alonzo har hörts i samband med ockulta samtal. Är det här ett bra eller dåligt 
tecken? Och vill Camarillan verkligen ha “nossar” (nosferatu-vampyrer) i sin nordligaste domän? 
 


