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Bilag D - Forscenerne

Forscene 1 – Oxylos’ øje     Penthilos

Hvornår: Denne scene udspiller sig fem år før belejringen
Situationen: Spartas hof har været på jagt. Nu fejrer man fangsten i den store hal. 
Penthilos og hans venner er særlig glade, for Penthilos har nedlagt det bedste bytte, en 
smuk sølvmanket buk. I hjørnet står mesterskytten Oxylos og skummer af misundelse. 
Du skal: Feste og more dig. Når Oxylos kommer og fornærmer dig, bliver du paf og er ikke 
rigtig i stand til at give igen. Overrasket ser du til da Leandros griber en ildrager og tager 
Oxylos’ øje.

 
Forscene 1 – Oxylos’ øje     Leandros

Hvornår: Denne scene udspiller sig fem år før belejringen
Situationen: Spartas hof har været på jagt. Nu fejrer man fangsten i den store hal. 
Penthilos og hans venner er særlig glade, for Penthilos har nedlagt det bedste bytte, en 
smuk sølvmanket buk. I hjørnet står mesterskytten Oxylos og skummer af misundelse.
Du skal: Feste og more dig. Når Oxylos kommer og fornærmer Penthilos, skal du tage til 
genmæle og fornærme ham tilbage. I vrede tager du til sidst en ildrager og stikker hans øje 
ud.

 
Forscene 1 – Oxylos’ øje    Oxylos

Hvornår: Denne scene udspiller sig fem år før belejringen
Situationen: Spartas hof har været på jagt. Nu fejrer man fangsten i den store hal. 
Penthilos og hans venner er særlig glade, for Penthilos har nedlagt det bedste bytte, en 
smuk sølvmanket buk. I hjørnet står mesterskytten Oxylos og skummer af misundelse.
Du skal: Gå ned til Penthilos og Leandros. Du begynder at fornærme bastarden Penthilos 
og siden Leandros, da han bryder ind. Smerten er ubærlig, da Leandros tager dit øje med en 
ildrager.

Forscene 2 – Oraklets profeti    Temenos

Hvornår: Denne scene udspiller sig tre år før belejringen
Situationen: Skibet lægger an i nærheden af Delfi. Temenos fører sine tvillingenevøer op 
til Apollontemplet, på en klippeblok uden for byen. De har et møde med Pythia, Apollons 
orakel. Alle tre Heraklider er spændt på hvad hun har at berette.
Du skal: Føre tvillingerne til templet. Når oraklet har givet profetien skal du først lytte 
interesseret til tvillingernes udveksling og derefter konstatere at ”en løve af en mand” må 
være en konge.
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Forscene 2 – Oraklets profeti    Eurysthenes

Hvornår: Denne scene udspiller sig tre år før belejringen
Situationen: Skibet lægger an nærheden af Delfi. Temenos fører sine tvillingenevøer op 
til Apollontemplet, på en klippeblok uden for byen. De har et møde med Pythia, Apollons 
orakel. Alle tre Heraklider er spændt på hvad hun har at berette.
Du skal: Følge med Temenos til templet. Når oraklet har givet profetien skal du tolke den 
på alle mulige underlige måder og vende dem med Prokles.

Forscene 2 – Oraklets profeti    Prokles

Hvornår: Denne scene udspiller sig tre år før belejringen
Situationen: Skibet lægger an i nærheden af Delfi. Temenos fører sine tvillingenevøer op 
til Apollontemplet, på en klippeblok uden for byen. De har et møde med Pythia, Apollons 
orakel. Alle tre Heraklider er spændt på hvad hun har at berette.
Du skal: Følge med Temenos til templet. Når oraklet har givet profetien skal du lytte til 
Eurysthenes’ forskellige tolkninger og give ham modspil.

 
Forscene 3 – Slaget ved Rion    Athene

Hvornår: Denne scene udspiller sig et halvt år før belejringen.
Situationen: Tidligt om morgenen mødes Herakliderne og Atreiderne på sletten ved Rion. 
Hele dagen kæmper de to hære indædt. De olympiske guder ægger deres favoritter frem og 
lokker deres rivalers helte i døden. Slaget bølger frem og tilbage.
Du skal: Åbenbare dig for Penthilos og fortælle ham at hans bror og konge, Tisamenos, er i 
fare.

 

Forscene 3 – Slaget ved Rion    Penthilos

Hvornår: Denne scene udspiller sig et halvt år før belejringen.
Situationen: Tidligt om morgenen mødes Herakliderne og Atreiderne på sletten ved Rion. 
Hele dagen kæmper de to hære indædt. De olympiske guder ægger deres favoritter frem og 
lokker deres rivalers helte i døden. Slaget bølger frem og tilbage.
Du skal: Lytte til Athene når hun åbenbarer sig for dig. Efterfølgende skal du fortælle om, 
hvordan du forsøger at kæmpe dig vej igennem kampens hede for at nå din bror, før det går 
galt. 
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Forscene 4 – Heraklidernes gæstebud   Prokles

Hvornår: Denne scene udspiller sig to måneder før belejringen.
Situationen: Efter slaget ved Rion er tvillingerne, Prokles og Eurysthenes, pludselig 
dukket op i Sparta, og Penthilos er blevet nødt til at afholde et gæstebud til deres ære. Der 
er dækket op i den store sal og festen er vel undervejs. 
Du skal: Tage for dig af vinen og lytte til Penthilos’ høflighedsfraser. Når Eurysthenes har 
leveret sit ultimatum, må du godt give kongen nogle hårde ord med på vejen  – men du må 
under ingen omstændighed gribe til våben. Til sidt forlader du og Eurysthenes hallen 
 
 
Forscene 4 – Heraklidernes gæstebud   Eurysthenes

Hvornår: Denne scene udspiller sig to måneder før belejringen.
Situationen: Efter slaget ved Rion er tvillingerne, Prokles og Eurysthenes, pludselig 
dukket op i Sparta, og Penthilos er blevet nødt til at afholde et gæstebud til deres ære. Der 
er dækket op i den store sal og festen er vel undervejs. 
Du skal: Lytte til Penthilos’ høflighedsfraser. Når du føler det er tid, skal du tage ordet og 
give ham et ultimatum: Overgiv Sparta fredeligt, eller tab det i krig til byens retmæssige 
ejere. Til sidst forlader du og Prokles hallen.
 

Forscene 4 – Heraklidernes gæstebud   Penthilos

Hvornår: Denne scene udspiller sig to måneder før belejringen.
Situationen: Efter slaget ved Rion er tvillingerne, Prokles og Eurysthenes, pludselig 
dukket op i Sparta, og Penthilos er blevet nødt til at afholde et gæstebud til deres ære. Der 
er dækket op i den store sal og festen er vel undervejs. 
Du skal: Byde dine uventede gæster velkommen og overdynge dem med venskabelige ord. 
Når Eurysthenes har talt, skal du gøre det klart at du på ingen måde kan overgive Sparta til 
tvillingerne.

Forscene 4 – Heraklidernes gæstebud   Leandros

Hvornår: Denne scene udspiller sig to måneder før belejringen.
Situationen: Efter slaget ved Rion er tvillingerne, Prokles og Eurysthenes, pludselig 
dukket op i Sparta, og Penthilos er blevet nødt til at afholde et gæstebud til deres ære. Der 
er dækket op i den store sal og festen er vel undervejs. 
Du skal: Lytte til Penthilos’ høflighedsfraser. Når tingene udvikler sig, må du godt komme 
med hårde ord til gæsterne – men du må under ingen omstændigheder gribe til våben.

Forscene 4 – Heraklidernes gæstebud   Lykourgos 

Hvornår: Denne scene udspiller sig to måneder før belejringen.
Situationen: Efter slaget ved Rion er tvillingerne, Prokles og Eurysthenes, pludselig 
dukket op i Sparta, og Penthilos er blevet nødt til at afholde et gæstebud til deres ære. Der 
er dækket op i den store sal og festen er vel undervejs. 
Du skal: Lytte til Penthilos’ høflighedsfraser. Når tingene udvikler sig, må du godt højlydt 
tolke gudernes vilje udfra de ting der bliver sagt.
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Bilag C – Systemark
Forløb af slag
Set up
• Gå fra scenerne til slaget ved at spørge    
 Penthilos og Eurysthenes' spillere om hvilken taktik   
 de vælger

• Du vælger/trækker et begivenhedskort og beskriver   
 slagets udgangspunkt

• Frasorter helte som ikke er med i dette slag (f.eks.   
 Temenos' og hans mænd)

• Spillerne trækker 3/5 kort og må frit vælge fra de to   
 bunker af helte 

• Hver spiller vælger en helt fra sin hånd og lægger   
 kortet på bordet med bagsiden opad

Selve slaget
• Den startende spiller udfordrer en anden spillers   
 helt, vælger kampkategorien, hvorefter    
 modstanderen vender sit kort.

• Af og til bør kampene krydres med små verbale   
 udvekslinger i dette øjeblik 

• Nu må der spilles gudekort 

• Kampevnen og evt. bonusser fra gude- eller    
 begivenhedskort lægges sammen

• Spillerne slår det antal terninger. 4-6 tæller som en   
 succes

• Helten med flest succeser vinder (står det lige vinder  
 helten med flest terninger)
 
• Helte kan nu reddes ved brug af gudernes    
 redningskort. Hvis det sker fjernes helten for resten   
 af kampen.

• Den tabende spiller lægger en ny helt på bordet. Den  
 vindende helt bliver på bordet med forsiden opad

• Turen går videre, med uret, til den næste spiller, der   
 kommer med en ny udfordring 

Afslutning
• Når alle spillere har udfordret, er der gået en runde.   
 Slaget afsluttes efter 2 eller 3 runder.

• Når slaget er slut tælles der point fra døde helte. Den  
 side der får flest point, har vundet. 

• Differencen, samt begivenhedskortets pointværdi,   
 lægges sammen og markøren rykkes på    
 skæbnepladen.

• De overlevne helte blandes tilbage i deres respektive   
 bunker

• Døde helte, begivenhedskortet og de brugte gudekort  
 lægges væk

• Afrund slaget med en kort opsummering og fortæl   
 her hvordan begivenhedskortets konsekvens (hvis   
 den altså er trådt i effekt) er indtruffet  
 

De tre slag
Første slag
• Tre heltekort til hver spiller
• Ares starter
• Der spilles to runder

Andet slag
• Tre heltekort til hver spiller
• Hera starter
• Der spilles to runder

Tredje slag
• Fem heltekort til hver spiller
• Afroditte starter
• Der spilles tre runder

Oversigt - Begivenhedskort
Inde
”Kampen om vestporten”: +2T Atreider – 10 Point

”Belejringstårnet ”: ingen bonus – 10 Point

”Afledningsmanøvre”: +1T Atreider – 5 Point

”Ild”: +1T Atreider – 10 Point

”Rambukken”: +1T Atreider – 10 point

Ude
”Med murene i ryggen”: +1T Heraklider – 7 Point

”Udfaldet”: ingen bonus – 5 point

”Rytteri”: ingen bonus – 8 point

”I ly af mørket”: ingen bonus – 5 point

”For Sparta!”: + 1T Heraklider – 5 point

Uden Mure
”Torvet”: ingen bonus – 10 point

”Til sidste blodsdråbe”: +1T Atreider – 15 point

”Driv barbarerne ud”: +1T Heraklider – 10 Point

Dueller
Bruges når der opstår kamp uden for slagene. NB: bør dog 
ikke bruges i Epilogen, hvis udfaldet af kampen har betydning 
for om i kan få skæbnen til at gå op

Regler
• Der kæmpes en gang i hver kategori 
• I særlige tilfælde kan du dog lade kampen foregå i en  
 kategori, men der skal stadig rulles tre gange. 
• 4-6 er en succes (står det lige vinder helten med flest  
 terninger)
• Den der vinder i flest kategorier har vundet duellen
• Der må ikke spilles gudekort 
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Bilag A – Opstart

Plan for opstart
0. I siger goddag og lærer hinanden en smule at kende.

1. Du introducerer spillerne til scenariet

2. Du udleverer rollerne til spillerne

3. I spiller de fire forscener (se arkets bagside)

4. I går i gang med selve scenariet

Introduktion til spillerne
Intro til scenariets univers og genre 
• Inspireret af Homers Illiade, låner en del af sin   
 baggrund fra historien om Troja
• Genren: Græsk epik 
• Overmenneskelige helte, der har domineret i   
 århundreder
• Olympiske guder, der har det med at blande sig i   
 menneskelige affærer.
• Et ekspressivt scenarie med store gerninger og   
 følelser
• Relevante græske skikke: Tvekampe, kvinderov og   
 ægteskab, homoerotiske forhold 

 
Intro til scenariets rollespilsmæssige 
særpræg
• 15 roller, to typer.
• Fast slutning: Der er en profeti, som skal opfyldes og  
 dette afgøres ved skæbnepladen.
• Der er tre slag i scenariet, derudover meget løs   
 scenestruktur. 
• Spillerne kan ønske scener.
• Scenariet tager ca. 4-5 timer. 

Intro til scenariets 
baggrund og 
startssituation 
• Sparta er en den største by på halvøen Pelepones (vis  
 kort)
• Scenariet omhandler de to sidste heltefamilier, hvori  
 Zeus blod flyder. De kæmper om magten over den   
 stolte stad Sparta
• Heraklidernes stamfader, Herakles, sad engang på   
 tronen i Sparta, men blev senere ophøjet til    
 gud. Herakliderne blev derefter tvunget i eksil i øst.
• Atreiderne har længe siddet på magten over byen,   
 men deres slægt er svundet ind. 
• Heraklidernes tilbagekomst er ansporet af en spådom  
 om, at to tvillingehelte vil ”vælte en løve af en mand”  
 – en skæbne der vil blive opfyldt uanset hvad
• Det hele trækker op til en konfrontation, hvor også   
 de olympiske guder vil blande sig
• Præsenter nu de 15 spilpersoner ultrakort 
• Opildnet af spådommen er Herakliderne kommet   
 tilbage til Pelepones. Ved Rion stod der et stort slag   
 mellem dem og en koalition af Pelepones’ kongeriger  
 anført af Sparta. 
 

• Herakliderne vandt slaget og dræbte undervejs   
 Spartas konge, Tisamenos. Der bliver sluttet en fred,  
 hvor Herakliderne får kongeriger på Pelepones. 

• I Sparta bliver Penthilos konge, og alle tror nu at   
 freden vil herske… Men pludselig melder    
 tvillingeheltene deres ankomst. 

• Ved det efterfølgende gæstebud erklærer tvillingerne  
 deres intention om at overtage magten i Sparta.   
 To måneder senere omringes Sparta af Heraklidernes  
 imponerende hær.

Casting
Spiller 1 Har Eurysthenes som er en meget vigtig rolle. Giv 
pakken til en erfaren spiller – gerne en med snakketøjet i 
orden.

Spiller 2 Har med Lykourgos og Afrodite nogle af de mere 
showorienterede roller.  Giv pakken til den af spillerne, som 
virker mest opfindsom, og som nyder at være på. 

Spiller 3 Har Penthilos som skal tage en række beslutninger 
undervejs og samtidig lytte en del til råd. Giv pakken til en 
spiller, som vil give andre plads, men også tage en beslutning, 
når tiden er inde. 

Spiller 4 Har Leandros er modig, ædel og relativ ligetil… Men 
omvendt har han et homoseksuelt forhold til Penthilos. Det 
kan måske gøre ham og Penthilos lidt svære at spille for meget 
unge mandlige spillere. Den listige Temenos-rolle peger i 
samme retning. 

Spiller 5 Har generelt roller som er relativt lige til, og kan 
derfor spilles af de fleste spillere. Pas dog på med spillere som 
måske kunne komme til at spille Prokles for drukfældig og 
karikeret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiller 1 
  Eurysthenes  (Dødelig rolle)
  Alektos  (Dødelig rolle)
  Ares  (Guderolle)
Spiller 2
  Lykourgos (Dødelig rolle)
  Oxylos  (Dødelig rolle)
  Afrodite (Guderolle)
Spiller 3 
  Penthilos (Dødelig rolle)
  Kresphontes (Dødelig rolle)
  Poseidon (Guderolle)
Spiller 4 
  Leandros (Dødelig rolle)
  Temenos (Dødelig rolle)
  Hera  (Guderolle)
Spiller 5
  Prokles  (Dødelig rolle 
  Helene  (Dødelig rolle)
  Athene  (Guderolle)

Rollepakker
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Prolog - forscenerne
Forscene 1 – Oxylos’ øje 

Spiltid: 3-5 min
Hvornår: Denne scene udspiller sig fem år før 
belejringen
Situationen: Spartas hof har været på jagt. Nu 
fejrer man fangsten i den store hal. Penthilos og 
hans venner er særlig glade for at Penthilos har 
nedlagt det bedste bytte, en smuk sølvmanket buk. 
I hjørnet står mesterskytten Oxylos og skummer af 
misundelse. 

Forscene 2 – Oraklets profeti  
Spiltid: 3-5 min
Hvornår: Denne scene udspiller sig tre år før 
belejringen
Situationen: Skibet lægger an i nærheden af 
Delfi. Temenos fører sine tvillingenevøer op til 
Apollontemplet, på en klippeblok uden for byen. De 
har et møde med Pythia, Apollons orakel. Alle tre 
Heraklider er spændt på hvad hun har at berette.

Forscene 3 – Slaget ved Rion 
Spiltid: 15-20 min  
Hvornår: Denne scene udspiller sig et halvt år før 
belejringen.
Situationen: Tidligt om morgenen mødes 
Herakliderne og Atreiderne på sletten ved Rion. 
Hele dagen kæmper de to hære indædt. De 
olympiske guder ægger deres favoritter frem og 
lokker deres rivalers helte i døden. Slaget bølger 
frem og tilbage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemintro: 
• Uddel heltene til dette særlige slag (der står   
 ”Rion” på bagsiden) efter følgende    
 skabelon: En Heraklide til Poseidon-,   
 Afrodite- og Aresspilleren.     
 En Atreide til Athene- og Heraspilleren samt  
 til dig selv

• Kortene lægges på bordet med bagsiden   
 opad (husk at fortælle at man normalt har   
 flere kort på hånden og vælger hvem man vil  
 lægge frem). 

• Forklar kort kortenes angivelser    
 (kampevner, bogstaver og pointværdi)

• Giv spillerne deres gudekort og redegør kort  
 for dem (fortæl dem desuden, at i    
 denne kamp må de kun     
 bruge gudernes bonuskort)

• Bed nu Poseidon om at udfordre Athenes   
 helt. Der må spilles kort, der rulles    
 og kampen afgøres.

• Bed Afrodite udfordre Heras helt. Der må   
 spilles kort,der rulles og kampen afgøres.

• Bed Ares udfordre dig. Samme procedure.

• Inden du slutter slaget skal du kort fortælle   
 om begivenhedskort og skæbnepladen.

Forscene 4 – Heraklidernes 
gæstebud

Spiltid: 5-8 min  
Hvornår: Denne scene udspiller sig to måneder før 
belejringen.
Situationen: Efter slaget ved Rion er tvillingerne, 
Prokles og Eurysthenes, pludselig dukket op i 
Sparta, og Penthilos er blevet nødt til at afholde et 
gæstebud til deres ære. Der er dækket op i den store 
sal og festen er vel undervejs. 
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Bilag B - Sceneark
Akterne

Akt 1 - Stilhed før stormen 
Anbefalet antal scener: 5-10 scener
Anbefalet varighed: 20-35 min
Skal ske: Både Atreiderne og Herakliderne skal vælge taktik 
med henblik på slaget. 
Slag: 3 heltekort på hånden, 2 runder, Ares starter 

Akt 2 – Mens vi mindes de faldne 
Anbefalet antal scener: 8-12 scener
Anbefalet varighed: 30-45 min
Skal ske: Både Atreiderne og Herakliderne skal vælge taktik 
med henblik på slaget.
Slag: 3 heltekort på hånden, 2 runder, Hera starter 

Akt 3 – Den næste alder skal fødes i blod 
Anbefalet antal scener: 8-12 scener
Anbefalet varighed: 30-45 min
Skal ske: Både Atreiderne og Herakliderne skal vælge taktik 
med henblik på slaget.
Slag: 5 heltekort på hånden, 3 runder, Afrodite starter 

Epilog -  Profetiens tid
Anbefalet antal scener: 4-8 scener
Anbefalet varighed: 15-30 min
Skal ske: Tvillingernes profeti skal opfyldes 

Sceneforslag
Middag med Zeus (Akt 1) 

Apollons fornemmelser  (Akt 1) 

Atreidernes krigsråd             (Spil i Akt 1, 2 og 3)

Heraklidernes krigsråd         (Spil i Akt 1, 2 og 3)

Tilfældige møder i kongsborgen (Akt 1, 2 og 3)

Lykourgos tager varsler (Akt 1, 2 og 3)

Guder i forklædning (Akt 1, 2 og 3)

Penthilos’ ægteskabelige status (Akt 1, 2 og 3)

Guddommeligt besøg (Akt 1, 2, 3 og Epilog)

Temenos’ rænker (Akt 1, 2, 3 og Epilog)

De guddommelige alliancer (Akt 1, 2 og 3)

Udveksling af lig eller gidsler (Akt 2 og 3)

Offertyren  (Akt 2 og 3)

Det forsvundne scepter (Akt 2 og 3)

Forklædte helte  (Akt 2 og 3)

Apollons varsel til Athene (Akt 2 og 3)

Genrejsning af muren  (Akt 2 og 3)

Stridigheder i lejren (Akt 2 og 3)

Ligbål                          (Akt 2, 3 og Epilog)

Fest i Sparta/Lejren                   (Akt 2, 3 og Epilog)

Heraklidernes rov (Akt 2, 3 Epilog)

Efter slaget – Atreider               (Akt 2, 3 og Epilog)

Efter slaget – Heraklider           (Akt 2, 3 og Epilog)

Bryllup  (Akt 3 og Epilog)

Lokationer

Sparta 
Kongens hal 
Penthilos’ sovekammer 
Apollons tempel 

Heraklidernes hovedlejr 
Prokles og Eurysthenes’ telt 
Kresphontes’ telt 
Oxylos’ telt 

Temenos’ lejr 
Temenos’ telt 

Olympen 
Zeus’ tronsal 
Apollons udkigspost

Statister - Heraklider
Keas, kæmpen (Tvillingernes mand)
Demades, hin køllesvinger (Tvillingernes mand)
Straton, rorsmanden (Temenos´ mand)
Epistor, Messenias fremmeste (Kresphontes´ mand)
Hieron, ulvebane (Oxylos´ mand)
Loxias (Præst for Poseidon)
Proxigenes (Præst for Ares)

Statister- Atreider
Neokles, Leandros’ fætter
Hyllas, den højrøstede
Ion, den tænksomme
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Bilag E - Fonetisk 
nøgle

Adrasteia [a-dra-STE-ja]
Søster til Tisamenos og Penthilos’ ægtefødte 
halvsøster.

Alektos [a-LEK-tos] ”Den uophørlige” 
Gammel spartansk helt. Veteran fra belejringen af 
Troja

Atreide [a-tre-I-de]
Efterkommer af Atreus, som nedstammer fra Zeus. 
En stolt helteslægt. 

Eurysthenes [e-RY-ste-nes]
Den yngste af tvillingeheltene. Snu og hurtig i 
tanke såvel som handling. 

Helene [he-LE-ne]
Penthilos’ fars tante. Dødelig datter af Zeus 
og derfor stadig overjodisk smuk. Årsagen til 
belejringen af Troja.

Heraklide [he-ra-KLI-de]
Efterkommer af Herakles, Zeus’ dødelige søn 
der endte med at blive ophøjet til gud. En stolt 
helteslægt der tæller store helte som Perseus.

Kresphontes [kres-FON-tes]
Tvillingernes ældste onkel. Konge af Messenia. 
Brysk, arrig og tvær.

Leandros [le-AN-dros] ”Løve af en mand”
Ung og smuk spartansk helt. Kong Penthilos’ 
bedste ven og elsker.

Lykourgos [ly-KUR-gos] ”Den ulvelignende”
Ypperstepræst for Apollon i Sparta. 

Mentor [MEN-tor]
Tvillingernes gamle lærer og værge. 

Oxylos [OX-y-los]
Tidligere spartansk stormand, som nu er forræder. 
Slog den tidligere kong Tisamenos ihjel i slaget ved 
Rion. Konge af Elis.

Penthilos [PEN-ti-los]
Spartas unge konge. Bastard.

Prokles [PROK-les]
Den ældste af tvillingeheltene. Stor og stærk.

Temenos [TE-me-nos]
Tvillingenes yngste onkel. Konge af Argos. Jovial, 
imødekommende og listig.

Tisamenos [ti-sa-ME-nos] 
Spartas afdøde konge. Penthilos’ ældre halvbror.


