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Spiller 1
Herakliderolle

Eurysthenes (Den andenfødte)

Stikord: Listig, ambitiøs, lynhurtig, 
kvik, arrogant, ønsker sin del af Spartas 
trone, leder belejringsstyrken med sin 
bror.

Atreiderolle

Alektos (Veteranen fra Troja)

Stikord: En prustende og standhaftig 
gammel helt, garvet, ærefuld, modig, 
stolt, temperamentsfuld.

Guderolle

Den krigeriske Ares

Stikord: Stærk, fabelagtig kriger, stor 
og grum, blottet for manerer, uraffineret 
og vild.  

 

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, efterkommer af 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.
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Spiller 2
Atreiderolle

Lykourgos (Ypperstepræst for 
Apollon)

Stikord: Veltalende, teatralsk, 
forfængelig, udspekuleret, skrupelløs, 
forsmået, selvretfærdig, ønsker et nyt 
Sparta

Herakliderolle

Oxylos (Den enøjede forræder)

Stikord: Forræder, opslugt af sit had, 
forsmået, ærekær, skrupelløs, fedter for 
Herakliderne. 

Guderolle

Den smukke Afrodite

Stikord: Følelsesladet og 
temperamentfuld, til tider melankolsk, 
vægelsindet, flirtende og skamløst 
direkte.

 
 
 

 

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, efterkommer af 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.
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Spiller 3
Atreiderolle

Penthilos (Spartas unge 
konge)

Stikord: Ung, stærk, heltemodig, ugift, 
elsker Sparta, den sidste af sin slægt, 
frygter at tage en forkert beslutning.

Herakliderolle

Kresphontes (Den tvære konge 
af Messenia)

Stikord: Leder uden hensyn til sine 
mænds liv og lemmer, dygtig strateg, 
stærk, mandig, hidsig, tvær og brysk.

Guderolle

Den jordrystende Poseidon

Stikord: Lunefuld, vittig og charmerende, 
manipulerende, buldrende i latter og vrede, 
skjuler sin bitterhed.

 

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, efterkommer af 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.
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Spiller 4
Atreiderolle

Leandros (kongens elsker)

Stikord: Spartas bedste kriger, modig, 
høvisk, mådeholden, loyal, trofast, vred 
og ubesindig når nogen fornærmer 
Penthilos eller ham selv.

Herakliderolle

Temenos (Den ambitiøse konge 
af Argos)

Stikord: Ambitiøs, har levet mange 
år på søen, virker jovial på overfladen, 
omgængelig, beregnende, velklædt, 
udspekuleret, begærer Sparta, villig til at 
udnytte og ofre alle, tilbeder havets gud 
Poseidon.

Guderolle

Den hvidarmede Hera

Stikord: Sarkastisk, forsmået og 
hævngerrig, oftest bag en civiliseret 
facade.  

 
 
 
 
 
 
 

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, efterkommer af 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.
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Spiller 5
Herakliderolle

Prokles (Den førstefødte)

Stikord: Stærk, mandig, vellidt, jovial, 
utålmodig, hidsig, hang til druk og 
kvinder, usikker på fremtiden

Atreiderolle

Helene (Trojas bane)

Stikord: Aldrende men underskøn, vis, 
hård, gudfrygtig, beskyttende overfor 
Penthilos, ansvarsfuld overfor Atreidernes 
slægt. 

Guderolle

Den viise Athene

Stikord: Viis i krig og fred, kun overgået 
af Ares i kampkunst, strategisk og 
disciplineret, diplomatisk og retfærdig, 
jomfruelig og kysk

 
 

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, efterkommer af 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.
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Bilag E
Fonetisk nøgle
Atreide [a-tre-I-de]
Efterkommer af Atreus, dødelig søn af Zeus. 
En stolt helteslægt der tæller store helte som 
Agememnon, Menelaos og Orestes. 

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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






