
Ruud van Hallenbæk - kaptajn 
»Jeg  blev født ombord på mit skib, og da min far døde arvede jeg det.. Sammen har 

vi sejlet på alle de Syv Have, og hver en havn fra Nordhavet til Spejlhavet har jeg be-

søgt. Der er ikke mange penge i at sejle med handelsvære for tiden, og de mange sø-

røvere gør det farligere end pengene er værd. I stedet er jeg eventyrer, til tider bloka-

debryder, oftere smugler. Men pirat det har jeg aldrig været.«  

Juanita Torrés de Castillo — styrmand 
»Jeg stod til søs fordi min fader ikke ville ha’ det. Det sømmede sig ikke for en fin 

mands datter at være søulk. Det er en skam at han ikke aner hvor godt det egentlig 
er gået mig, men krigen gør det svært at få breve hjem. Jeg har tjent min hyre på 

mange skibe, har lært at fægte bedre end de fleste og nu hvor jeg er blevet styrmand, 
er jeg ikke sikker på at jeg kan ønske mig mere.«  

Benjamin Røsiker — skibstømrer  
»Hvis jeg nogen siden kommer til at sige at jeg savner mit hjemlands skove, og ulvenes 
hylen om vinteren, kan du godt lukke ørene, for så har jeg fået en tår over tørsten. Jeg 
er glad for solen og det varme vejr, og men alle de venner jeg har fået på mine rejser, 
virker bygden jeg blev født i meget, meget lille. Hvis jeg skulle holde op med at sejle, 

kunne jeg godt tænke mig et hus i Caribien med udsigt over havet.« 

Devaroux — topsmatros 
»Kære ven, jeg er nu en fri mand, og det har jeg lært at sætte pris på. Her på skibet er 
vi alle frie, og der er ingen der behøver bruge pisk. Jeg har ingen skrupler ved at stjæle 
fra slavehandlere og sørøvere, men det bringer intet godt med sig at stjæle fra ærlige 
folk. Men, min ven, rigdom eller modgang, jeg lader dig ikke i stikken.« 

Mikael Lorenz — kanoner 
»Mit hjemland ligger i ruiner og Fyrsterne kappes om magten og drømme om at 

forene landet. Det er kun et spørgsmål om hvornår krigen bryder ud igen. Set i det 
lys er det nok ikke så underligt at jeg er stået til søs. Her i Caribien har alle med lidt 

gå på mod og sans for en god forretning en chance for at komme til rigdom. 
Så længe at pengene er gode, er jeg med på den værste.« 

Thérèsé Gilbrimonté 
»Drømmen om eventyr og glemte skatte, det er hvad der har lokket mig til søs. Jeg 

er vokset op med historier om søhelte, og det ville da være sjovt en dag at kunne 
udgive en bog om mine oplevelser. Søslanger, pirater og dårligt vejr kan ikke 

skræmme mig hjem, og alle der kender min familie ved hvorfor. Nej, jeg håber 
egentlig blot, at jeg en dag finder lykken, og mon ikke det bliver på skibet her?« 



Ruud van Hallenbæk 

Traits 
Brawn  Almindelig form 

Finesse  Født på et skib 

Wits  Kaptajn af gavn 

Resolve  Sø– og festvant 

Panache  Ligefrem og ærlig 

Advantages 
Born at Sea: (+1K0 til alle Sailor 

Knacks så længe du er ombord på det 

gode skib Gryffon). 

Arcana  
Hedeonist (Hybris): Når I lægger til i havn, nyder du tit en god flaske vin eller et 

stor krus øl sammen med et overdådigt måltid mad. Men mest af alt holder du af 

at danse, feste og måske spille lidt terninger. 

Sailor 
Balance   

Climbing   

Knotwork   

Pilot   

Rigging   

Wounds 
Flesh Wounds 
 

 

 Wound 

 Check: 2k2 

Dramatic Wounds 
 

 

 Crippled: 4 

Knocked Out: 8 

CombatKnacks 
Defense Passive Active Attack Skill Dam. 
Parry (Sword) 15 4k2 Cutlass 5k3 4k2 

Footwork 20 5k2 Pistol 5k3 4k3 

Balance 20 5k2 Knife 3k3 3k2 

Climbing 15 5k2 Fist 6k3 2k1 

Leaping 5 2k2 

Rolling 5 2k2 

Swinging 5 2k2 

Captain 
Leadership  

Athelete 
Footwork   

Sprinting   

Throwing  

Courtier 
Etiquette  

Oratory  

Criminal 
Bribery  

Forgery  

Gambling  

Stealth  

Merchant 
Appraising  

Haggling  

Pugilisme 
Attack  

Fencing 
Attack  

Parry  

Firearms 
Attack  



Ruud van Hallenbæk 
 
»Jeg er da ikke pirat! Det må du trække tilbage, ellers kommer jeg til 
at yppe kiv. Jeg er eventyrer, handelsmand og til tider smugler. Men 
pirat det har jeg aldrig været.«  
 

Du har dit eget skib, Gryffon, og har længe været din egen herre. I 

begyndelsen som hvalfanger i Nordhavet, hvor pengene var gode, 

men arbejdet for farligt. I havn var du altid truet af Handelsstænderne 

der ville have alle mulige skatter, og til havs var der Vestenmannavnjar 

skibene. Og så må vi ikke glemme rygterne om kæmpehvalerne, Levi-

athaner, med gab så store at dit skib kunne forsvinde i en mundfuld. 

Alle sømænd på de Syv Have kender historierne om hvordan disse 

kæmper, beskytter de mindre hvaler. Og for hvalfangere er Leviatha-

nerne mere frygtindgydende end søslanger og dybets andre rædsler. 

 

Det gode skib Gryffon har du arvet fra din far, der døde af skørbrud 

efter for mange år på havet. Du har gjort god nytte af hende, og hun 

har fragtet laster mellem Théas største havne og en hel del af de min-

dre. Hun er ikke det største eller hurtigste skib på de Syv Have, men 

Gryffon er en robust skonnert, der aldrig svigtet når det gælder.  

Du blev født ombord på skibet, og har aldrig haft et andet hjem. In-

den du lærte at gå, havde du krydset et hav. Og da du blev gammel 

nok til at interesser dig for piger, havde du sejlet på alle de Syv Have.  

Og i alle havne fra Havana til Kirk, har du givet dig tid til at nyde det 

søde liv.  

 

Gryffon har en god besætning, men I mangler noget at tage jer til – 

måske bare en last at sejle med. Det er farligt at sejle mellem Caribien 

og Thea for tiden, for der er flere sørøver end normalt, og så er der 

også den detalje at hverken den Castilianske eller Montaignesiske flå-

de har nogle skrupler ved at borde mindre skibe. Det er på den an-

den side svært at tjene penge på at sejle rundt i Caribien, og det er et 

under, at de første orkaner ikke er kommet. 

Heldigvis har du her i Port de la Montaigne mødt en gammel bekendt 

hjemme fra Vendel af: Arn Bragison. Han er godt selskab at fordrive 

ventetiden med, og måske kan han hjælpe med en last? 

Juanita Torrés de Castillo 
Din styrmand er en af de modigste kvinder du har haft 

den ære at kende, og tilmed er hun en dygtig sømand. 

I al den tid Juanitta har været ombord, har I aldrig mi-

stet en sømand ved et uheld — og de gange det har væ-

ret tæt på, har hun aldrig tøvet med at træde til med en 

hurtig indsats. 

Mikael Lorenz 
En stille fyr fra Eisen, der ved mere om krudt og kug-

ler end de fleste. Mikael var den første tid mere opsat 

på at tjene penge end så meget andet. Men ombord på 

Gryffon har han fået venner, og lært at der er mere i 

livet end drømme om guld og grønne skove.  

Benjamin Røsiker 
Fra Vendels nordlige fyreskove kommer de bedste 

tømrer og træskærer i verden, og Benjamin har fra den 

egn lært sit håndværk. Han er en god skibstømrer, 

men absolut også en dygtig navigatør. Han har utallige 

gange vist sit værd ved at reparer huller i skroget under 

kamp, eller finde den rette kurs ved nattetid. 

Devaroux 
Du fandt ham flydende på en planke midt på havet. 

Han var brændemærket med galejslavernes GAL, samt  

den Castilanske Hånd og den Montaignesiske Sol. De-

varoux frygtede at du ville sælge ham videre, men du 

gav ham et job. Og fik til gengæld en god ven, og en 

dygtigere topmatros end du nogensinde før har haft. 

Thérèsé Gilbrimonté  
Den unge Montaignesiske adelsfrøkken har været om-

bord siden i sejlede fra Cioso. Hun har længe rejst på 

egen hånd, og det er aldrig sådan at Thérèsé opfører 

sig som en forkælet lille pige — i modsætning til så 

mange andre adelsfrøkener du har kendt. 

Benjamin er glad for hende. 



Juanita Torrés de Castillo 

Traits 
Brawn  Ta’r sin tørn 

Finesse  Hurtig rytme 

Wits  Vindende smil 

Resolve  Stædig/Beslutsom 

Panache  Følger sin rytme 

Advantages 
Castillian Rhytm: (hvis du klare et 

Active Defense må du sænke din næste 

Action Dice med 3) 

Arcana  
Passionate (Virtue): Du viser dig fra din bedste side, når du kan komme andre til 

undsætning — så lykkedes de største heltegerninger med større held end normalt 
[brug en drama terning, når du redder en anden, og behold dobbelt antal terninger]. 

Sailor 
Balance   

Cartography  

Climbing   

Navigation  

Pilot  

Rigging  

Swimming  Courtier 
Etiquette   

Fashion   

Gossip   

Oratory   

Seduction   

Singing   

Athelete 
Castillian Bull- 

   fighting  

Footwork  

Sprinting  

Swinging  

Wounds 
Flesh Wounds 
 

 

 Wound 

 Check: 2k2 

Dramatic Wounds 
 

 

 Crippled: 2 

Knocked Out: 4 

CombatKnacks 
Defense Passive Active Attack Skill Dam. 
Parry (Sword) 20 6k3 Cutlass 7k3 4k2 

Footwork 20 6k3 Pistol 3k3 4k3 

Balance 15 5k3 Knife 3k3 3k2 

Climbing 15 5k3 Fist 3k3 2k1 

Leaping 5 3k3 

Rolling 5 3k3 

Swinging 15 5k3 

Captaian 
Leadership  

Performer 
Actor  

Dancing  

Fencing 
Attack  

Parry  



Juanita Torrés de Castillo 
 
»Nu overdriver I. Godt nok redde jeg Kent fra at drukne. Men bare 
fordi det var haglstorm, og bølgerne skyllede ind over dækket, behø-
ver I ikke få det til at lyde som et mirakel, at vi ikke druknede. Det var 
mere held end noget andet.«  
 

Den Castillianske rytme flyder i dit blod. Guitarens hurtige toner spil-

ler i takt med dit hjerte, og hver gang du lader rytmen fylde dit indre, 

bevæger du dig i dens takt. Både i dans og kamp. 

Det er nu egentlig ikke noget særligt, for den rytme har de fleste Ca-

stillianere i blodet — og selvom du hører den bedre end så mange, er 

det ikke noget du taler højt om. 

 

Musikken minder dig om dit hjemland, og du savner din familie. In-

gen Castillianer forlader frivilligt sin familie, og den dag din fader 

smed dig på porten, er stadigvæk den værste i dit liv. 

Årsagen var et dumt skænderi, og du kan i dag godt fortryde, at du 

fortalte din far, at du ville være tyrefægter — selvom der dengang aldrig 

havde været en kvindelig tyrefægter i byens arena. 

I stedet for at blive tyrefægter, forlod du Castillie og rejste til Caribien 

for at skabe dig et nyt liv. Det er blevet til et noget omflakkende liv, 

med mange eventyr og ikke altid ufarlige bekendtskaber. 

Heldigvis har du kunne klare dig, dels takket være en opvækst på din 

faders Rancho, hvor pigerne fik en god udannelse. Men også fordi 

rytmen er i dit blod. 

I starten klarede du dig med et imødekommende smil og arbejde som 

omrejsende dansepige. Takket være en medfødt dygtighed i fægte-

kunst, fik du snart arbejde som vagt for en købmand — og hurtigt der-

efter lærte du at begå dig på et skib. De sidste par år har du været alt 

fra sørøver til spion. 

 

Den sidste tid har I ligget ved kaj i Port de la Montaigne, og har ikke 

rigtig haft noget at lave. Besætningen er løbet tør for lommepenge, og 

i stedet for at svirre rundt i byen, dasker de rundt på skibet; Gryffon 

er nu både nymalet og renvasket i hver en krog. Lediggang er ikke 

Theus’ vilje, og du håber I snart står til søs.  

Ruud van Hallenbæk 
Kaptajn og ejer af det gode skib Gryffon. Du har været 

styrmand ombord siden du blev hyret, og er faldet godt 

til. Kaptajnen elsker sit skib, og på havet er han som et 

med skibet. Men Ruud er også en mand der ikke kan 

sige nej til en god fest, og i havn glemmer han ofte at 

tage sig af skibet — men så er det, du tager over. 

Mikael Lorenz 
Det er sjældent at se folk fra Eisen i Caribien, men 

Mikael er undtagelsen. Han er mærket af den elendig-

hed der hersker i Eisen, men det har vist gjort ham 

godt at komme væk hjemmefra.  

Han er en dygtig sømand, og han styrer kanondækket 

med stram disciplin og stor dygtighed. 

Benjamin Røsiker 
Nok den flinkeste mand du kender. Han har altid tid 

til at snakke, men er også utrolig god til at lytte. 

Benjamin har heller aldrig lagt an på dig, og du kan 

ikke lade være med at tænke på, om du ville have kun-

ne sige nej. Men det glæder dig at se, at han er lykkelig 

sammen med Thérèsé, 

Devaroux 
Kaptajnen fandt Devaroux flydende på en planke langt 

fra nærmeste kyst, og han bærer slavernes brænde-

mærker og ar efter pisk. Din opvækst har lært dig, at 

du ikke kan stole på den slags folk - men han har al-

drig givet dig grund til at tro noget dårligt. Devaroux er 

både skræmmende og tiltrækkende på samme tid. 

Thérèsé Gilbrimonté  
En ung Montaignesisk adelsfrøkken der som du selv er 

rejst alene ud i verden. Hun har fortalt dig, at årsagen 

var, at hendes forældre havde lovet hende væk til en 

modbydelig mand. Thérèsé er kommet ombord fordi 

Benjamin inviterede hende, og du er ret sikker på, at 

de to har planer om at blive gift. 



Benjamin Røsiker 

Traits 
Brawn  Stor og stærk 

Finesse  Fingerfærdig 

Wits  En gæv gut 

Resolve  Stor og sej 

Panache  Stor, ikke galant. 

Advantages 
Large: (+1K0 til alle Damage og Intimi-

dation slag). 

Starry Wisdom: (+2K0 til Navigation 

under en klar stjernehimmel). 

Arcana  
Friendly (Virtue): Du er en venlig fyr, og har nemt ved at få venner. Det hænder 

ofte, at du møder gamle bekendte de underligste steder, og at de endda gerne vil 

hjælpe [brug to drama terninger, og du vil i løbet af scenen møde en gammel bekendt]. 

Pugilisme 
Attack   

Athelete 
Footwork  

Lifting  

Sprinting  

Wounds 
Flesh Wounds 
 

 

 Wound 

 Check: 3k3 

Dramatic Wounds 
 

 

 Crippled: 4 

Knocked Out: 8 

CombatKnacks 
Defense Passive Active Attack Skill Dam. 
Parry (Axe) 10 3k2 Axe 5k2 6k2 

Parry (Sword) 15 4k2 Cutlass 4k2 5k2 

Footwork 15 4k2 Pistol 4k2 4k3 

Balance 15 4k2 Knife 2k2 4k2 

Climbing 15 4k2 Fist 5k2 3k1 

Leaping 5 2k2 

Rolling 5 2k2 

Swinging 5 2k2 

Sailor 
Balance  

Carpenter  

Climbing   

Pilot   

Merchant 
Appraisin  

Haggling   

Streetwise 
Intimidation  

Scrounging     

Socialising   

Street Navigation 
   

Fencing 
Attack  

Parry   

Firearms 
Attack  

Heavy Weapon 
Attack  

Parry   



Benjamin Røsiker 
 
»En ven i hver en havn? Tjae, det skal da nok passe. Jeg prøver da 
altid at opføre mig pænt. Måske er det fordi, at jeg er større end de 
fleste? Folk husker mig altid. Og det er da rart at vide, at der næsten 
altid er nogen i nærheden, der kan give en hjælpende hånd.« 
 

Du voksede op hvor ulvene hyler, og natten er lang som dagen. Langt 

mod nord i Vendels skove — et koldt og klippefyldt land. Store skove, 

hvor man kan finde Théas bedste tømrer og træskærer. Skove fulde 

af fugle, enge og vilde blomster — og om natten, en stjernehimmel der 

var kilde til alle din barndoms historier. Hvert stjernebillede rumme-

de en historie, og flere af stjernerne fortalte hele heltekvad. 

Sne og kulde er også en del af livet mod nord, og de lange nætter gjor-

de dig til sidst i dårligt humør. Du valgte at rejse ud i den store verden, 

og fik hyre som tømrer på et langskib. 

 

Efter et par års hyre på forskellige skibe, havde du set flere havnebyer 

end du havde drømt om eksisterede. Alle steder fik du nye venner, og 

livet på havet passede dig godt. Du holdt også øje med stjernehimlen, 

der ændrede sig i takt med, at du kom længere mod syd. Det var al-

drig svært for dig at navigerer ved hjælp af stjernerne, deres bevægelse 

over himlen kender du, og de nye stjerner forvirrer dig ikke. 

 

Dine rejser endte med at bringe dig til Caribien, hvor sol og varmt vejr 

har været med til at højne dit humør. Du har de sidste par år sejlet 

ombord på det gode skib Gryffon, og har for første gang fundet dig til 

rigtig til rette blandt en besætning. Og så er jeres rejser mere eventyr 

end kedelige rutiner. Og du har kunne gøre stor nytte flere gange om-

bord. 

Sidst da I blev angrebet af Sirener, der prøvede at slå hul i skroget, 

stod du i vand til livet og reparerede hullet. Eller da I var kommet på 

afveje i et stort Kathol rev, og du med stjernernes hjælp fik ledt jer i 

sikkerhed. 

 

For tiden ligger I ved kaj i Port de la Montaigne, og du er begyndt at 

kede dig lidt. Der er ikke flere reparationer tilbage, og skibet er klar til 

nye eventyr — og det er du også. 

Ruud van Hallenbæk 
Kaptajnen siger godt nok han er fra Vendel, men han 

har aldrig boet i landet. Han er opvokset ombord på 

skibet, som han arvede efter sin faders død. Ruuds hang 

til fest og ballade adskiller sig fra de fleste andre Vendel 

folks, ved at inddrage vin og avanceret anretninger af 

maden — i Vendel er mjød og rødt kød rigeligt. 

Mikael Lorenz 
Han passer kanondækket godt, og selvom der altid er 

et par ting, som du kan pusle med, holder han det i fin 

stand — specielt kanonerne og det udstyr der høre til. 

Mange folk fra Eisen er mærket af krigen, der har lagt 

deres land i ruiner. Det gælder også Mikael, der til 

tider er mere interesseret i penge end ære. 

Juanita Torrés de Castillo 
Styrmand og eventyrer, hun er begge dele i overflod. 

Alle mændene i besætningen er nok lidt forelskede i 

hende, og for kvinderne er hun et forbillede. Du er 

glad for at være på samme skib som hende, og du er 

hende evigt taknemmelig for at have stået ved din side, 

hver eneste gang det har været nødvendigt. 

Devaroux 
En dygtig topsmatros der har en fortid som slave bag 

sig. Han er brændemærket med galejslavernes GAL, 

den Montaignesiske Sol og den Castilianske Hånd — 

og det er intet mindre end et under, han har overlevet 

alle de trængsler. Han er en god ven, der gerne giver 

en hånd med i en snæver vending. 

Thérèsé Gilbrimonté  
En unge adelsfrøken der er langt væk fra Montaigne, 

hvorfra hun flygtede fra en ondsindet forlovet. I mød-

tes i Cioso, hvor hun søgte skibslejlighed efter en rejse 

med Eventyrernes Selskab. Det var kærlighed ved før-

ste blik. Nu håber du bare, at hun vil sige ja til at gifte 

sig med dig, når du ellers tør spørge. 



Mikael Lorenz 

Traits 
Brawn  Muskuløs og senet 

Finesse  Rap på fødderne 

Wits  Eftertænksom 

Resolve  Beslutsom 

Panache  Undseelig 

Advantages 
Night Trained: (Mister kun 0k1 i 

svagt lys og 0k2 i bælg ragende mørke). 

 

Arcana  
Greedy (Hybris): Penge får dine øjne til skinne af glæde, jo flere jo bedre. Men 

du samler ikke sammen til din alderdom — i stedet kaster du dem i grams. Over-

flod er i dine øjne den bedste måde at leve på, og det koster penge. Mange penge. 

CombatKnacks 
Defense Passive Active Attack Skill Dam. 
Parry (Sword) 15 5k3 Cutlass 5k3 5k2 

Footwork 20 6k3 Pistol 3k3 4k3 

Balance 15 5k3 Knife 3k3 4k2 

Climbing 15 5k3 Fist 7k3 3k1 

Leaping 5 3k3 Kick 5k5 5k1 

Rolling 5 3k3 

Swinging 5 3k3 

Wounds 
Flesh Wounds 
 

 

 Wound 

 Check: 3k3 

Dramatic Wounds 
 

 

 Crippled: 3 

Knocked Out: 6 

Sailor 
Balance   

Climbing   

Gunnery   

Pilot   

Pugilism 
Attack  

Athlete 
Footwork   

Sprinting   

Dirty Fighting 
Kick   

Throat 

     Strike   

Fencing 
Attack   

Parry   

Criminal 
Gambling   

Lockpick  

Shadowing   

Stealth   

Merchant 
Appraising   

Blacksmith   

Haggling   



Mikael Lorenz 
 
»Nu siger du jo godt nok, det bliver farligt, og at det kan komme til at 
koste os livet. Men der er jo tale om en stor fortjeneste, hvis det lykke-
des os, at bringe de vare i havn. Bevares, flåden har en effektiv bloka-
de, og de hænger smuglere. Hvis vi får dobbelt betaling, er jeg med.« 
 

Efter 30 års religionskrig mellem Vaticinerne og Objektionisterne er 

Eisen forvandlet til et fattigt land, hvor Fyrsterne kun kan bevare ro og 

orden, ved at holde folket fastlåst i jernnævens greb. 

 

Du blev født mens krigen endnu hærgede, og voksede op i Freiburg, 

der dengang blot var en lille flække, og hed noget helt andet. Så kom 

den nye Fyrste til, og erklærede, at byen var et fristed for alle, der søg-

te et nyt liv. Freiburg blev født, og voksede hurtigt til at blive Théas 

største by. Men også verdens største anarki, hvor kun de stærke og 

rige har en chance for at undgå fattigdom. 

 

Efter at have arbejdet på byens største støbejerns-værksted et par år, 

havde du erfaring nok til at komme videre. Du arbejde i forskellige 

lejehære, og lærte håndværket som kanonér. Og specialister med sans 

for krudt, kugler og kanoner er der altid brug for i en krig. Men hvad 

der er andres brød, er den andens død. Og da krigen sluttede, måtte 

du enten finde et andet levebrød, eller rejse ud i verden. 

 

Det varede ikke længe, før end du fik hyre som skibskanonér. Først 

hos krigsflåden senere hos handelshusene, og efter et par år endte du 

ombord på det gode skib Gryffon. 

 

Nu sejler I rundt i Caribien, hvor der er gode penge at tjene for folk 

der tør løbe en chance eller to — og nu hvor krigen mellem Montaig-

ne og Castille er nået til kolonierne, har der været en herlig prisstig-

ning på snart sagt alle rejser, der lugter blot en smule af fare. 

 

For tiden ligger I for anker i Port de la Montaigne, der er fuld af herli-

ge forlystelser. Du er desværre løbet tør for penge, og er til stadighed 

bange for, at I skal blive genkendt som de smuglere, der brød den 

Montaignesiske blokade ved Neauvu Cristobal. 

Ruud van Hallenbæk 
Kaptajnen er en herlig fyr, der mere end nogen anden 

du kender sætter pris på en god fest. Han går heldigvis 

mere op i fest og ballade end penge, og det er nemt at 

lokke en omgang ud af ham — og penge sparet er som 

bekendt penge tjent. Til søs er han alvorligheden selv, 

og den bedste kaptajn du har tjent under. 

Benjamin Røsiker 
Skibstømrer og stjernekyndig. En stor og venlig mand 

fra det høje nord, hvor Theus religionen knap nok er 

kendt. En dygtig håndværker der sætter en ære i sit 

arbejde, og holder skibet i god stand. 

Han er lykkelig forelsket i Thérèsé, som han lokkede 

med ombord på Gryffon tilbage i Cioso.  

Juanita Torrés de Castillo 
Styrmanden tager aldrig sit arbejde let, og går meget op 

i, at alle ombrod har det godt. Og de gange i har været 

i storm, og kaptajnen har stået ved roret, har hun kæm-

pet for at holde sammen på resten af skibet. Ingen sø-

mænd er faldet over bord uden at være blevet redet 

igen — hver gang af hende. 

Devaroux 
Topsmatros. En bortløben slave, som Kaptajnen efter 

sigende fandt flydende på et bræt langt fra enhver kyst. 

Han er brændemærket som slave hele tre gange, og 

har vist været i kløerne på både Castilianerne, Mon-

taigneserne og en galej. Til tider er han lidt dyster, men 

han har aldrig svigtet, når det virkelig gjaldt. 

Thérèsé Gilbrimonté  
En forfinet ung adelsfrøken der så småt har lært, at 

livet ombord på et skib ikke er helt så nemt, som ro-

manerne ellers giver indtryk af. Hun er vist flygtet far 

en utålelig forlovet, og har rejst en del rundt på egen 

hånd og sammen med Eventyrenes Selskab. Når hun 

falder til ombord, skal hun nok blive en god rejsekam-



Devaroux 

Traits 
Brawn  Stærk som en okse 

Finesse  Klatre som en abe 

Wits  Stille og fåmælt 

Resolve  Svær at knælle 

Panache  Mærket af trældom 

Advantages 
Keen Senses: (+1k0 til alle slag der 

bruger dine sanser). 

Arcana  
Loyal (Hubris): Du har svært ved at lade en ven i stikken, også selvom det bare er 

for at hente hjælp. Og det er helt umuligt for dig at acceptere tanken om, at skulle 

lade nogen tilbage, for at redde dig selv. En for alle, og alle for en! 

Wrestling 
Attack  

Escape  

Grapple   

Athelete 
Break Fall  

Footwork   

Leaping  

Lifting  

Rolling  

Throwing  

Wounds 
Flesh Wounds 
 

 

 Wound 

 Check: 4k4 

Dramatic Wounds 
 

 

 Crippled: 3 

Knocked Out: 6 

CombatKnacks 
Defense Passive Active Attack Skill Dam. 
Parry (Knife) 10 3k2 Cutlass 2k2 6k2 

Footwork 15 4k2 Pistol 2k2 4k3 

Balance 25 6k2 Knife 4k2 5k2 

Climbing 25 6k2 Fist 6k2 4k1 

Leaping 15 4k2 

Rolling 10 3k2 

Swinging 20 5k2 

Knife 
Attack  

Parry  

Throwing   

Sailor 
Balance   

Climbing   

Knotwork   

Rigging   

Swimming  

Swinging   

Merchant 
Sailmaker   

Artist 
Flute  

Serant 
Etiquette  

Carriage   

Unobstrusive   



Devaroux 
 
»Min ven, jeg bærer mærkerne fra min tid som slave på sjælen, såvel 
som min krop. Du skal ikke fortælle mig, at du forstår hvordan det er. 
For det gør du ikke. Men den tid hvor jeg var sur på verdenen, er for-
bi. Nu skuer jeg frem mod nye horisonter. Kom min ven, lad os sam-
men tage derud hvor fremtiden skabes, og fortiden kun er et minde.« 
 

Du blev født som slave på en Castilliansk plantage på San Cristobal, 

hvor pisk hørte til dagens orden. Da du fyldte fem år, blev du bræn-

demærket med den Castillianske Hånd, så alle kunne se du blot var 

en slave. Hver dag i dit liv lignede den forrige: stå op før solen, arbej-

de i sukkermarken til solnedgang, og så en nats søvn i et lavloftet skur 

fyldt med utøj. 

Da krigen mellem Castillie og Montaigne brød ud, hørte I rygterne 

om at Montaigneserne ville give jer frihed, hvis I lavede oprør. Mange 

døde da I brød fri, og I tog hjerteligt mod Montaigneserne kort tid 

efter. Allerede næste morgen blev I lagt i lænker, brændmærket med 

den Montaignesiske Sol, og ført til en banan-plantage i den anden en-

de af øen. Du havde smagt friheden, og prøvede at starte et nyt oprør. 

Det faldt til jorden, og du blev sendt til galejerne, og denne gang bræn-

demærket med et GAL. 

 

Efter et stort søslag mod Castillianske pirater så du dit snit til at stikke 

af. Du hoppede fra borde, og surrede dig fast til et stykke vraggods. 

Der lå du så og drev rundt på havet i en uges tid, og mens du ikke 

havde opgivet håbet, så var dit liv ved at svinde ind. 

Heldigvis blev du bjerget af Kaptajn Ruud van Hallenbæk, der sørge-

de for, at du kom til hægterne. Og til din store overraskelse solgte han 

dig ikke ved førstkommende lejlighed, men tilbød dig hyre ombord 

på det gode skib Gryffon. 

I starten var du blot en utrænet sømand, men nu er du blevet topsma-

tros, og har fundet gode venner ombord på skibet. 

 

For tiden ligger I til kajs i Port de la Montaigne, hvor forsyningerne 

godt nok er billige, men også kært bevogtet af den største Montaigne-

siske troppesamling i hele Caribien. Du må hele tiden passe på, at 

ingen ser dine brændemærker, for så er din frihed borte.  

Ruud van Hallenbæk 
Du glemmer aldrig, at Kaptajnen redde dit liv, og 

skænkede dig frihed. Du har svoret, at du vil gøre alt, 

hvad der står i din magt for at beskytte ham. Og der er 

nok at se til. Til søs involverer han ustandseligt i det 

ene farlige eventyr efter det andet, og til lands glemmer 

han alt omkring sig, når der er optræk til fest. 

Mikael Lorenz 
En stille fyr, der for det meste holder til for sig selv på 

kanondækket. Han går meget op i at dagdrømme om 

guld og grønne skov. Du er sikker på, at det er hans 

måde til at glemme de grusomheder, han har oplevet i 

Eisen. På bunden er han en god mand, der nok en dag 

skal få lært, at venskab er mere kostbart end guld. 

Juanita Torrés de Castillo 
Styrmanden er en dygtig sømand, der forstår at tage sig 

godt af besætningen. Hun har et par gange risikeret sit 

liv for at redde en sømand, der var faldet over bord. 

Det ville være en løgn at sige, du ikke er en smule forel-

sket i hende. Men du er bange for at ødelægge jeres ven-

skab ved at sige noget. 

Thérèsé Gilbrimonté  
En ung adelsfrøken der på egen hånd har rejst rundt i 

Caribien. Hun er en smule naiv, og mere styret af nys-

gerrighed end fornuft. Selvom hun på mange måder 

minder dig om adelens dårlige sider, har hun en uskyl-

dig tro på det gode i mennesker, du ikke kan lade være 

med at respektere hende for. 

Benjamin Røsiker  
I starten var du lidt bange for den store mand. Nu har 

du lært ham bedre at kende, og ved at han er venlighe-

den selv, og hans store hjerte er af guld. 

Siden Thérèsé er kommet med ombord, har han væ-

ret utrolig glad og smilende. Det kan vel ikke vare 

længe, inden han frier til hende. 



Thérèsé Gilbrimonté 
Traits 
Brawn  Spinkel 

Finesse  Elegant til hver tid 

Wits  Hurtig i replikken 

Resolve  Vedholden 

Panache  Er født med stil 

Advantages 
Good Appearance: (+2k0 til alle 

Social Knacks). 

Arcana  
Rash (Hybris): Du er drevet af en stor nysgerrighed, der får dig til at undersøge 

ting, der ikke lige kan forklares. Det skal ikke forveksles med overmod — men 

nogen gange er det umuligt for dig, at ignorer den lille stemmes »hvad nu hvis?« 

Sailor 
Balance   

Climbing   

Athelete 
Footwork   

Rolling   

Sprinting   

Throwing   

Courtier 
Dancing   

Etiquette   

Fashion   

Gossip  

Oratory  

Sincerity  

Scholar 
History   

Math  

Philosophy  

Research  

Syrnth  

Criminal 
Disguise   

Stealth   

Knife 
Attack   

Parry   

Wounds 
Flesh Wounds 
 

 

 Wound 

 Check: 1k1 

Dramatic Wounds 
 

 

 Crippled: 2 

Knocked Out: 4 

CombatKnacks 
Defense Passive Active Attack Skill Dam. 
Parry (Knife) 15 6k4 Cutlass 3k3 3k2 

Footwork 15 6k4 Pistol 3k3 4k3 

Balance 15 6k4 Knife 5k3 2k2 

Climbing 15 6k4 Fist 3k3 1k1 

Leaping 5 4k4 

Rolling 25 8k4 

Swinging 5 4k4 



Thérèsé Gilbrimonté du Richetisse 
 
»Jamen jeg har altså prøvet det her før. Jeg var med Eventyrenes Sel-
skab da de undersøgte Syrnth ruinerne på Ile du Betê, og senere var 
jeg med, da Kaptajn Severin Gaul søgte efter Leviathanernes Grav-
plads — desværre måtte vi afbryde rejsen fordi skibet tog vand ind, 
efter vi havde kæmpet mod Sirenerne. Desuden har jeg læst alle bø-
gerne med Højadmiral Valoix Praisse du Rachetisses rejsebreve, hvor 
hans eventyr er nøje beskrevet.« 
 

Det er ikke svært at vokse op med drømme om eventyr og heltedåd, 

når man er niece — om end i en mindre gren af familien — til den be-

rømte søhelt Valoix Praisse du Rachetisse. Du husker stadigvæk første 

gang du læste hans rejsebreve, og da de udkom som bøger, var de om 

muligt endnu mere eventyrlige. 

Men det er ikke god tone for Montaignesiske adelsfrøkener at tage på 

eventyr, så du satte dig til tåls med at læse, og måske en dag skrive et 

par eventyrromaner selv. 

 

Det hele ændrede sig, da du mødte din forlovede Gilbert Praisse du 

Rachetisse, en fjern granfætter der takket være familiens forbindelser 

netop var blevet udnævnt til admiral. Gilbert havde planer om at flytte 

til Caribien, for at være tættere på sit tjenestested, og han ville gerne 

have dig med. Du var lykkelig, og så frem til at sejle rundt på de Syv 

Have og opleve alskens eventyr. 

Kun en uge efter I var sejlet af sted, fortrød du bittert. Gilbert viste sig 

at være en modbydelig mand, der var ondskabsfuld mod sin besæt-

ning — og så gjorde han sig forestillinger om, at du skulle være en yn-

dig pryds genstand, der skulle holde hus for ham, mens han var til 

søs. Og måske ellers bruges til at avle sønner. 

 

Første gang I lagde til kajs var i Nouveau Augustin, og du greb chan-

cen til at stikke af. Du har aldrig kigget dig tilbage, og har i stedet ople-

vet en masse eventyr som hjælper på ekspeditioner finansieret af 

Eventyrenes Selskab. 

 

Nu mens I er i Port de la Montaigne er du rædselsslagen for at løbe 

ind i din tidligere forlovede. Gilbert er netop kommet til byen, med 

selveste piraten Gillian som fange. 

Benjamin Røsiker 
En stor og kærlig mand, som du blev forelsket i første 

gang I mødtes i Cioso. Du var netop kommet i havn 

efter den forgæves søgen efter Leviathanernes Grav-

plads, og søgte nye eventyr. Benjamin inviterede dig til 

at sejle med på det gode skib Gryffon, og du har ikke 

fortrudt. Bare han snart vil spørge, om I skal giftes. 

Ruud van Hallenbæk 
Kaptajnen er en eventyrer og sømand af samme type 

som du kender fra romanerne. Til søs er han alvorlig 

og som et med sit skib, og til lands elsker han at feste 

natten lang. Han har engang været hvalfanger, men nu 

tjener Kaptajnen sine penge som smugler og blokade 

bryder i Caribiens krigsfyldte farvande. 

Juanita Torrés de Castillo 
Hun er styrmand og respekteret af alle ombord. Du 

ville lyve, hvis du sagde, du ikke så op til hende. Hun 

er på mange måder alt det, du drømmer om at være — 

en heltemodig og dygtig sømand. Desværre varer det 

nok en rum tid, inden du lærer at drikke rom og fægte 

så godt som Juanitta. 

Devaroux 
En undsluppen slave, der på sin krop bærer brænde-

mærker og ar efter pisk. Første gang du så ham, blev 

du bange for ham. Men nu har du lært, at han er en 

trofast ven, der aldrig lader sine venner i nøden. 

Devaroux har nu ikke smilet længe, og du tror det 

skyldes dårlige minder om Port de la Montaigne. 

Mikael Lorenz 
Han er den stille mand på kanondækket, der som re-

gel er mere interesseret i lønnen end hvordan maden 

er ombord.  Du har hørt meget om krigen i Eisen, og  

tænker på, hvordan den har påvirker Mikael. Han er i 

hvert fald lidt dyster af og til. Heldigvis har Mikael også 

et smil, men han viser det alt for sjældent. 
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