
Rolle Dagsorden Tænker på Fordel 
Fleurette Bergemont 
Den sørgende storesøster 
Engang kendte du kærligheden. Dit hjerte var som en 
sommerfugl - livligt, smukt og skrøbeligt. 
  Den røde syge stjal din elskede fra dig, og nu skjuler du 
dine lyse lokker under det sorte slør. 
  Du ønsker intet andet end at bygge et mausoleum til din 
elskede… 

Judas 
En morgen så du “Le Brigande” 
forsvinde  i stalden, og har siden vidst 
at det er en slægtning der gemmer sig 
bag masken. 
Desværre har du brug for dusøren for 
at kunne opnå dit inderste ønske..  

 Hemmeligt brev 
Baron d’Tiville har overdraget dig et 
hemmeligt brev til ærkebiskoppen af 
Reimes. “Vær diskret, og stol ikke på 
nogen” var ordene der fulgte med… 

Henri Bergemont 
Den ældste søn 
Du er født til at arve din faders gods og indtil sidste sommer 
levede du det søde liv i Paris. 
  Nu hvor det lader til, at du ikke arver andet end en enorm 
gæld (som du sikkert selv har oparbejdet) har du så småt 
tænkt på at emigrere til den Nye Verden… 

Landevejsrøver 
Du er ingen ringere end selveste 
landevejsrøveren “Le Brigande”. 
  Du stjæler fra de rige, og giver til 
bønder i armod. 

Er en anden… 
Af en eller anden årsag, er du ikke 
hvem du siger du er. Er dit liv en 
løgn, en misforståelse eller bare 
styret af pudsigheder. 

Ærkebiskoppen af Reimes 
Du har tidligere mødt ham, og ved at han 
er den mest magtfulde person i Reimes. 
Ingen trodser hans vilje, og han har 
spioner overalt i byen. 

Joseph Bergemont 
Den yngste bror 
Engang kunne du lege med din kusine og Robert Pierre - og i 
byttede tøj for at narre tjenestefolkene. Nu er I blevet ældre, 
og inden længe skal hun sikkert giftes, og du selv i krig… 
  Du drømmer om at blive en rigtig helt, og måske endda 
komme i en af de fornemme garderkompagnier i Paris. 

Konspiratoren 
Du er involveret i borgerkrigen på 
D’Orleans’ side. 
  Kongen er kardinalens marionet, og 
kardinalen må falde. 
  Du har et vigtigt brev fra D’Orleans til 
biskoppen af Reims med. 

Kender til sortekunst 
Trolddom er kætteri, men du har i 
smug studeret og læst i gamle 
bøger. 
Du ved en del, men har ikke 
prøvet at lave andet end 
kærlighedsdrikke. 

Forbudt kærlighed 
Du er forelsket i Josephine, og selvom du 
har lært at skjule det, er det kun hende du 
drømmer om. 
  Du har set når hun smiler til dig, og 
håber at hun gengælder dine umulige 
følelser. 

Robert Pierre 
En god ven af familien 
Du er vokset op sammen med de yngste som endnu en bror. 
  Du er selv den uægte søn af en fjern slægtning der har gjort 
karrierer inden for kirken -  og har derfor end ikke kunne arve 
et navn, men blot den smule penge du får tilsendt et par 
gange om året. 
  Du ved at du aldrig kan gøre karriere i kongens tjeneste 
uden ordentlige dåbspapirer, og har overvejet om ikke du 
skulle stå til søs for at gøre lykken på de Syv Have...  

Alkymisten 
Du har med garanti i familiens jorde 
lånt penge hos jøderne, for at kunne 
finansiere dine alkymistiske 
eksperimenter. 
  Du ved at alkymien kan hjælpe dig 
med alt fra at finde de Vise sten, skabe 
bly til guld og sågar en heldbredelse af 
den røde syge. 

Orleans’ velsignelse 
I Paris, for et år siden, mødte du 
prinsen af Orleans. 
Da han rejste udenlands, gav han 
dig et rubinsegl, som tegn på sin 
gode vilje. 

Kongen er uduelig 
I Paris og alle andre steder du har 
færdes, har alting peget på, at kongen 
virkelig er uduelig, og at skatterne er for 
høje, på grund af krigen i Italien. I dit 
hjerte støtter du Prinsen af Orleans. 

Jeanette Bergemont-Cruz 
Kusinen fra Gironde 
Dit liv kunne nok være bedre, men er egentlig ganske godt. 
Din far var involveret i en konspiration mod Kongen, og endte 
på skafottet. Din mor sendte dig ud på landet til dine 
slægtninge og giftede sig på ny. 
  Det sidste år har du boet på klosteret i Reims, hvor du har 
hjulpet til på hospitalet. Heldigvis er det kun på prøve, for det 
strenge klosterliv tiltaler dig ikke. 

Statens tjener 
For statens skyld, tjener du som spion 
for kongens ven og fortrolige Kardinal 
Richelieu. 
  Borgerkrigen er en ulykkelig 
hændelse, der må bringes til ende, 
inde flere bringes lidelser. 

Har begået mord 
Du har dræbt en mand. Du er 
sluppet for straf, for ingen ved at 
du er skylddig. Du har dog den 
dårlige samvittighed, der ikke vil 
forsvinde hvor meget du end 
skrifter. 

Religiøs 
I en tid hvor videnskabsfolk prøver at 
bevise guds eksistens, er du mere 
troende end de fleste. 
Korset om din hals, er din styrke, ligesom 
det er kirken, gennem Richelieu, der gør 
Frankrig stærkt. 
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