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Perikles Li Halan

Perikles Li Halan
Jag är äldst av oss fyra, ja egentligen fem, syskon. Det var meningen att jag skulle ta över Baroniet efter 

min fader men så blev det inte. Istället så började jag intressera mig för de andra raserna och andra religio-
nen och livssätt, något min Far inte kunde tolerera och jag är inte längre arvtagare till baroniet. Något jag 
inte gråter mig till sömns över. Istället får jag nämligen göra det jag tycker är intressant, det vill säga att 
lära mig mera om andra raser, religioner och livssätt.

Bakgrund

En nobel uppväxt

Jag växte upp som äldste sonen på ett av Li 
Halan’s baronier i stjärnsystemet Icon, ett hopp 
från systemet Vorox dit vi nu är på väg. Som 
äldste son fick jag de allra bästa privatlärarna 
och bara de allra bästa kläderna, tjänare och allt 
annat som hör till. Jag fick lära mig om etiketten 
bland de nobla, hur historien såg ut och vilka som 
styrde ute i världen. Jag fick också lära mig om 
Religionen, och om de andra raserna i världen 
och det var det sistnämnda jag tyckte var allra 
roligast.

Detta uppskattades dock inte helt och hållet 
av min Far eftersom jag inte skulle komma någon 
vart med kunskap om de olika raserna och hur de 
olika religionerna såg ut. Mina privatlärare beor-
drades att inte lära mig något olämpligt utan bara 
sådant som kan komma en framtida baron till 
tjänst. Hade det inte varit för min personliga led-
sagare, prästen Moshime Deabarger av Eskatonic 
Order så hade nog min faders order fungerat.

Frater Moshime Deabarger fortsatte lära mig 
om de olika raserna, religionerna och de olika 
livssätt som olika människor ledde ute i världen. 
Prästen fick mig att längta efter att göra en egen 
utforskning av stjärnorna, precis som Kejsaren 
likt Profeten har bett oss alla att göra. Släktet jag 
tillhör är av hävd tätt sammanknutna med Kyr-
kan, dock inte med den i stort heretiska ordern 
Eskatonic, men jag kände att jag ville göra mera. 
Jag ville bli en medlem av samma order som Fra-
ter Moshime Deabarger.

Brytningen

När jag skulle gå och berätta denna informa-
tion för min fader, Baronen, blev jag varse om 
min mellanbroder, Marterior. Han stod i korrido-
ren till min Fars rum med en bibel i ena handen 
och en fackla i den andra. Han verkade ha något 
tranceartat i blicken och bara stod där framför 
vår faders rum.

När jag gick fram och talade med honom så 

svarade han inte mig. När jag tog mod till mig 
och rörde vid honom så rykte han tillbaka och 
började mumla något om att demonerna fanns 
överallt. Jag visste sedan tidigare att min bror var 
väldigt religiös av sig, men till skillnad från mig 
som letade efter Skaparens skönhet i allt jag såg 
letade min bror efter ondskan från mellan stjär-
norna överallt.

Jag lyckades tillslut få med mig min bror in 
på mitt rum där jag kallade efter Frater Deabar-
ger som snabbt insåg att något var fel och låste 
in sig med min bror på sitt rum och kom inte ut 
förrän det hade gått en vecka.

Under denna tid hann jag prata med min Far, 
Baronen, om mitt beslut. Men på grund av min 
bror så kunde jag inte lämna mitt hem för att 
söka efter stjärnorna. När min bror kom ut från 
Frater Deabargers rum beslöts det att han skulle 
skickas iväg till en religiös orden som Frater 
Deabarger lovprisade. För att min Far och Mor 
inte skulle bli av med mera söner så lovade jag att 
stanna kvar hemma, dock inte som den blivande 
Baronen utan som student. Jag svor en blodsed 
att alltid skydda över min mellanbroder, Andar-
tes, som i mitt ställe lärdes upp till att bli nästa 
Baron Li Halan.

Mina nya studier

När jag inte längre var tvungen att lära mig 
hur man sköter ett baroni så började jag och 
Frater Deabarges samtala ännu mera. Jag var ute 
och utforskade delar av min hemplanet månader 
i stöten tillsammans med honom och jag lärde 
mig en hel del nytt, men också att jag hade ännu 
mera att lära mig.

Med mig på färderna fick jag också en En-
ergi sköld och en Wireblade. Båda hade jag stor 
användning för då vi inte alltid använde oss av 
gästfriheten i många av de andra baronierna 
sov vi ute i den fria vildmarken. Jag aktade mig 
dock för att ta allt för stora risker då jag kände 
mig tvungen att finnas vid min yngre broder 
Andartes sida då han numera hade fått axla mitt 
ansvar.

Ute i det vilda lärde jag mig en hel del om 



Perikles Li Halan

de andra vilda raserna som bor på vår hemplanet 
och en del om de andra raserna som finns ute i 
universum. Jag spenderade en sommar med en 
Ur-Obun vid namn Soleel vo Karm som lärde 
mig en hel del om hur de andra raserna tänkte. 
Från Soleel lärde jag mig tala lite Ur-Obun och 
vad de olika kroppshållningarna betydde både 
för Ur-Obun och för Ur-Ukar vilka är Ur-Obun’s 
elakare tvillingras. Jag fick också lära mig lite om 
Vau, denna märkliga ras som till skillnad från 
Ur-Obun och dess tvillingras inte ser så mycket 
ut som oss människor. Vau är tydligen mera rep-
tilliknande och använder sig av skriftrunor som 
ingen ännu har fått lära sig.

Jag hoppas att jag får chansen att träffa Soleel 
igen och tala om hur det gick med hans diplo-
matresa till Vau’s planetsystem där han skulle 
förhandla om ny handel med Vau tillsammans 
med andra delegater från Kejsaren själv. Det är 
en av mina drömmar att en gång få ynnesten att 
träffa en Vau och få språka med dem.

Farfar Johandes Li Halan

En av dessa somrar efter att jag hade fyllt 
tjugo träffade jag för första gången min farfar 
Johandes Li Halan. Han hade precis kommit 
tillbaka från en längre expedition till planeten 
Vorox. Jag följde med honom och hans sällskap 
ut på en längre sommar expedition till den norra 
polen på vår hemplanet.

Det var en stor heder för mig att farfar hade 
valt ut mig till att följa med hans sällskap. Vi 
skulle undersöka de gamla ekomaskinerna som 
enligt traditionen höll igång ekosystemet på vår 
hemplanet. I sällskapet ingick en vacker kvinna 
som kallade sig Eololo. Eololo var ingenjör i det 
stora gillet och skulle ta hand om eventuella pro-
blem med ekomaskinen.

Jag lärde mig en hel del av Eololo, mycket av 
det var om kvinnans anatomi men också en hel 
del om hur man använder tänkande maskiner 
och minneskretsar. Detta är egentligen informa-
tion som enbart gillet har och eftersom Eololo 
kan komma i bekymmer om jag visar upp vad 
jag kan försöker jag hålla denna kunskap för mig 
själv.

Relationer

Andartes Li Halan

Andartes är min mellanbror och han är också 
den som fick ta över ansvaret för baroniet efter 
mig. Jag har svurit att ta hand om honom och se 
till att inget ont händer honom. Jag tror inte att 

jag kan leva utan Andartes.

Kerstar Li Halan

Kerstar är min lillasyster och trots att jag 
älskar henne blir jag för det mesta förbannad på 
hennes galna idéer. Hon är dock trevlig att ha i 
närheten då hon kan vända vilken situation som 
helst till något som man kan skratta åt, oavsett 
hur svårt det är.

Bartios Li Halan

fds

Broder Marterior Li Halan

Jag hoppas att min bror har fått chansen att 
dräpa alla sina inre demoner och att han känner 
att han gör någon nytta som en Inkvisitor. Jag 
känner att jag inte känner honom tillräckligt 
väl.

Utrustning

Think machine

Av Eololo fick jag en liten tänkande maskin. 
Till maskinen har jag numera tre olika minnes-
kretsar som jag använder till att fylla med infor-
mation. Den tänkande maskinen är inte större 
än ett stort halssmycke och går att fälla upp så 
att man får tillgång till ett ”tangentbord” och 
en skärm där informationen på minneskretsen 
syns. Jag har börjat bli rätt duktig på att använda 
denna maskin numera.

Tech Level 6

Wireblade

Jag har med mig ett Wireblade, vilket är en 
kniv med monofilament skarpt blad. Kniven är 
gjord under andra republikens dagar och därför 
väldigt gammal men den fungerar än. När jag 
aktiverar kniven fälls bladet ut som inte syns 
i vanliga fall men med hjälp av en liten lampa 
lyses bladet upp av ett blåaktigt sken, skulle bat-
teriet till lyset ta slut kommer jag inte att kunna 
se bladet och då är det verkligen dags att börja ta 
det försiktigt eftersom bladet kan skära genom 
nästan allt.

Roll  Dmg Str Siz
Dex+Melee 7 2 L

Dueling Energy Shield

Av min Far fick jag en energi sköld som jag 
fick behålla. Skölden är av duelleringstyp och 
som med det mesta andra högteknologiskt från 



Name:
Player:
Gender:
Age:

Race:
Native Planet:
Alliance:
Rank:

CHARACTERISTICS

BODY MIND

Strength  Wits
Dexterity  Perception
Endurance  Tech

SPIRIT

Extrovert Introvert
Passion Calm
Faith Ego
Human Alien

NATURAL SKILLS

Charm
Dodge
Fight
Impress
Melee
Observe
Shoot
Sneak
Vigor

LEARNED SKILLS

Speak Urtish

BLESSINGS/CURSES

BENEFICES/AFFL.

COMBAT

Action  Roll  Init Goal DMG RNG Shots SIZ
Fist  Dx + Fight   2d
Kick  Dx + Fight -1  3d
Grapple Dx + Fight -2  2d
Charge Dx + Fight -3  3d

VITALITY O O O O O O O O O O O O O O O O O
Wound penalties:                                -10       -8       -6        -4       -2

den andra republikens dagar kan man inte göra 
nya för kunskapen om hur är borta. Skölden 
fungerar som en vanlig sköld förutom det att 
den täcker min kropp från under kläderna och 
därför inte syns. Den står emot mycket, men 
givetvis finns det de som kan ta sig igenom en 
energi sköld.

Shield Protection Hits
Dueling 5/10  15

Världsinformation
Följande vet Perikles Li Halan om världen 

och kan använda i scenariot. Mer information 
om begreppen här under kan finnas i bakgrunds-
texten.

Huset Li Halan

Huset Li Halan har inte alltid varit det mest 
kyrkliga av de nobla husen. Innan vändningen 
var Li Halan något av en syndens högborg. Men 
numera är huset det mest kyrkliga av alla de 
nobla husen och en fruktad motståndare i strid 
och vid de politiska spelen.

Eskatonic Order

Munkar, och nunnor, från denna orden ses 
som en blandning mellan trollkarlar och visa 
män. Många från Eskatonic Order är intresserade 
av kunskap och att lära sig mera om världen och 
vad Pancreator har för planer med mänsklighe-
ten. Men det finns också domedagsprofeter inom 
orden som berättar för alla och envar om värl-
dens ende och hur det kommer att sluta. Eskato-
nic Order var från början heretisk i den Ortodoxa 
kyrkans ögon, men blev insläppta i kyrkan när 
det visade sig att orderns mystiska riter fungerade 
bra mot Symbioterna.

Engineers

Teknologi är väldigt sällsynt i dessa mörka da-
gar och kyrkan har förbjudit dess användning av 
alla förutom bland annat Engineers (Ingenjörer) 
inom Handelsgillet. Många Engineers använder 
teknologi på sig själva och förbättrar sina kroppar 
på ett heretiskt sätt, men på grund av deras kun-
skaper om maskiner och teknologi vågar ingen 
säga emot dem.

Ur-Obun

Ur-Obun är en fredlig och filosofisk ras. De 
hävdar att deras ras är mycket påverkad av Anun-
naki, rasen som byggde portalerna till alla galaxer. 
Ur-Obun har ofta positioner som ambassadörer 
och rådgivare i den kända världen. Eftersom de 

är så fredliga ses deras råd dock ibland som lite 
väl naiva. En av profetens lärjungar var dock Ur-
Obun vilket gör att kyrkan beskyddar dem.

Perikles Li Halan
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 Perikles Li Halan
 
   Man
         32 yr

          Human
             Icon
    Li Halan

  4         4
  3         5
  4         6

2  /  6
3  /  5
4  /  4
4  /  3

    4
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3

    8
Academia   5
Fencing   2
Beastlore   2
Xeno Empathy  4
Empathy   4
Etiquette   3
Lore: Xeno   2
Redemption: Computer 2
Science: Anthropology 3
Thinkmachine   4
Speak: Ur-Obun  2
Speak: Vorox   2

Well traveled          3
Energy shield          7
Wireblade          12

Wireblade Dx + Fight   7d   L

X     X     X     X     X     X   X  X



Andartes Li Halan
Det var aldrig meningen att jag skulle bli arvtagare till baroniet, det skulle min bror Perikles vara, men 

efter incidenten med Marterior och Perikles uttalande om att han ville undersöka stjärnorna så föll det 
på min lott att ta hand om baroniet efter min far. Detta är inget jag har något emot, tvärtom, nu får jag 
gå på alla sociala tillställningar och frottera mig med dem som betyder något här i världen och skapa mig 
kontakter så att Li Halan en dag kan ta över Kejsartiteln.

Bakgrund

En askungesaga

Jag växte upp som tredje äldste sonen på ett 
av Li Halan’s baronier i stjärnsystemet Icon, ett 
hopp från systemet Vorox dit vi nu är på väg. 
Eftersom min äldre bror Perikles skulle ärva ba-
roniet fick jag inte allt för mycket utbildning till 
en början. Förutom Perikles fanns ju dessutom 
Marterior före mig om något skulle hända Pe-
rikles. Jag lärde mig givetvis skriva och jag fick 
tillslut utbildning i historia, något som jag verk-
ligen älskade. 

Jag minns att Far inte var så glad i att Perikles 
lärde sig mycket om andra världar, religioner och 
liknande och att hans lärare beordrades att inte 
lära ut sådant. Men Perikles ständige följeslagare, 
Frater Moshime Deabarger, såg till att han fick 
huvudet fyllt av sådan information vilket i slutet 
ledde till att jag blev arvtagaren till baroniet. Men 
nu går jag handlingarna i förväg.

Jag tror att jag just hade fyllt elva år när nå-
got hände med min äldre bror, Marterior. Han 
hade spionerat på mig i strax under ett år, det är 
jag säker på. Jag kom på honom med att mumla 
om demoner och titta på mig utvärderande. Det 
sades att han blev sjuk och att Frater Moshime 
Deabarger hjälpte honom att bli bättre, men inte 
helt frisk. Marterior skickades iväg till en annan 
kyrklig ordens planet för utbildning, men främst 
för att tillfriskna.

Samtidigt som detta hände min bror gick 
Perikles till vår Far och berättade att han ville 
bli medlem av Eskatonic Order och inte vara 
arvtagare till Baroniet mera. Efter några dagar 
samtyckte Far och jag blev den nya arvtagaren.

Ny utbildning

Som den blivande baronen fick jag utbild-
ning i etiketten bland de nobla, hur historien såg 
ut och vilka som styrde ute i världen. Jag fick 
dessutom mycket bättre kläder och flera tjänare. 
Dock fick jag ingen personlig präst som Perikles 
hade Frater Moshime Deabarger, jag antar att Far 

inte ville ta några chanser.
Jag kommer ihåg första gången jag fick an-

vända mina nya kunskaper. Det var sommaren 
efter att jag hade fyllt femton år och vår Farfar, 
Johandes Li Halan, kom på besök efter en längre 
expedition på planeten Vorox. För att fira Johan-
des återkomst bjöds hela släkten in. Eftersom 
jag var den blivande baronen så fick jag väldigt 
mycket att göra, och jag märkte att det verkligen 
var sådant här som jag ville hålla på med. Jag tog 
emot allas lyckönskningar och pratade nonsens 
med de allra flesta och kände mig för första 
gången i mitt liv som om jag stod i centrum. Det 
var en oerhörd känsla som bara blev större när jag 
fick tillfälle att duellera för första gången.

En avlägsen kusin på moderns sida tyckte 
att jag hade förolämpat hans syster eller något 
liknande och ville ha en duell med mig. Jag hade 
inte tidigare fått ta emot erbjudande om duel-
lering men denna kväll tittade Far på mig och 
gav mig tillåtelse. Jag fick en energisköld gjord 
för duelleringar av Farfar Johandes Li Halan och 
en tjänare hämtade min värja. Det blev en hyfsat 
lång duell och jag har hört att de gjorde en visa 
om det. I slutändan vann jag, men jag sparade min 
kusins liv, trots att jag inte hade behövt göra det.

Furstlig utbildning

Min Far beslutade att jag skulle skickas till By-
zantium Secundus för min vidare utbildning. Jag 
bodde på en internatskola och lärde mig väldigt 
mycket om historik, diplomati och politik. Jag 
lärde känna många vänner, bland annat Joaches 
Hawkwood som var syssling till Kejsaren. Till-
sammans gick vi igenom alla platser där alkohol 
serverades på den kejserliga huvudplaneten. Varje 
morgon var det en plåga att öppna ögonen, men 
varje kväll var ett himlarike.

Jag träffade andra raser vid skolan också. Vår 
filosofilärare var av Or-Ubon vid namn Okeal di 
Gara och trots att han var så oerhört fredlig och 
konstiga tankar om hur världen borde styras så 
var han väldigt duktig på att lära ut. Tankarna 
om den ”Upplyste Despoten” passar väldigt bra in 
på hur jag har tänkt mig att styra mitt baroni när 



jag väl får tillgång till det. Jag tror inte att Okeal 
är så nöjd med vad jag lärde mig under hans lek-
tioner, men jag är honom tacksam.

Mitt sista år vid skolan så hände det en del 
otäcka saker. Min bästa vän Joaches Hawkwood 
dog i en duell mot en medlem av huset Deacados. 
Jag är säker på att Cerlon Decados använde sig 
av något smygknep vid duellen och det skulle 
glädja mig något omåttligt att få sätta dit någon 
medlem av detta skumma och ljusskygga hus vid 
något tillfälle. Jag fick aldrig tillfälle att hämnas 
min vän, men jag hoppas att någon av Joaches 
släktingar kommer att göra det. Det vore inte rätt 
att låta någon komma undan med att använda 
tjuvknep i dueller.

På grund av det som hände min vän blev mitt 
sista år vid skolan inte det bästa betygsmässiga. 
Jag var mycket ute och svirade på stadens alla ta-
vernor. Jag träffade en del av skumma människor 
i min kamp för att supa bort mina minnen. Bland 
annat så träffade jag och lärde en känna en grupp 
av scravers från handelshusen som höll till på By-
zantium Secundus. Det var nära att jag stack iväg 
med dem och lämnade min Far och mina syskon, 
men innan deras skepp lämnade rymdhamnen 
för fjärran planeter hade jag hoppat av. Hur ro-
ligt det än kan vara vid handelshusen och resor 
genom rymden så går det inte upp mot makten 
som Baron, även om det kommer att ta en lång 
tid innan jag kan ta tronen från min Far.

Den nya baronen

Efter att jag slutade på skolan har jag hållt mig 
hemma och hjälpt min Far med att styra baroniet. 
Jag håller en hel del fester också och håller på att 
skaffa mig ett namn på vår planet, första steget 
mot att bli nästa kejsare som jag skämtsamt bru-
kar kalla mina sociala framsteg. Jag håller dess-
utom ögonen öppna för ett lämpligt parti, inte 
för att jag tycker att det är dags att stadga mig, 
men det är bättre att jag hittar min fru än att jag 
”får” en av min Far.

Relationer

Perikles Li Halan

Min äldsta bror. Det är tack vare att han inte 
ville bli baron som jag kommer att bli det. Jag är 
skyldig honom väldigt mycket, men ibland känns 
han lite väl överbeskyddande.

Kerstar Li Halan

Jag kan inte förlika mig med tanken att hon 
inte går med på att gifta sig med den som Far har 

valt ut. Hon är min syster och jag älskar henne 
och önskar henne allt gott, men man kan ju inte 
gå emot en baron.

Bartios Li Halan

Jag kan inte för mitt liv förstå att vi är släkt. 
Han är som en energisk Perikles. Han tar det ald-
rig lugnt och vill ut på expeditioner hela tiden, 
om det inte är någon slags teknologi han tror sig 
kunna bemästra. Jag tror att vi måste gifta bort 
Bartios rätt snabbt.

Broder Marterior Li Halan

Innan han försvann tittade han konstigt på 
mig. Jag hoppas att han passar som inkvisitor och 
att han inte har tänkt att stanna med oss syskon 
längre än den här resan.

Utrustning

Wirerapier

Som en del av min utrustning har jag med 
mig min Wirerapier som Joaches Hawkwood gav 
till mig. Den är lite läskig eftersom den har en 
monofilament tunn klinga som bara syns med 
hjälp av en liten lampa som lyser upp klingan 
med ett blått ljus. Om batterierna tar slut så är 
det dags att se upp med värjan.

Roll  Dmg Str Siz
Dex+Melee 7 2 L

Dueling Energy Shield

Av min Farfar fick jag en energi sköld som 
jag fick behålla. Skölden är av duelleringstyp 
och som med det mesta andra högteknologiskt 
från den andra republikens dagar kan man inte 
göra nya för kunskapen om hur är borta. Skölden 
fungerar som en vanlig sköld förutom det att den 
täcker min kropp från under kläderna och därför 
inte syns. Den står emot mycket, men givetvis 
finns det de som kan ta sig igenom en energi 
sköld.

Shield Protection Hits
Dueling 5/10  15

Världsinformation
Följande vet Andartes Li Halan om världen 

och kan använda i scenariot. Mer information om 
begreppen här under kan finnas i bakgrundstex-
ten.

Huset Hawkwood
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Huset Hawkwood är kända för deras 
stolthet och heder. Den nya kejsaren, Alexius 
Hawkwood, kommer från huset och har gett 
det mera status. Huset hawkwood har haft 
problem med barbarer, men en Hawkwood 
ger inte upp, oavsett hur mörkt det ser ut.

Huset Decados

Huset Decados är kända för sina spion-
nätverk som ger dem kunskap om nästan allt 
i den kända världen. Vart man än vänder sig 
finns risken att man avlyssnas av en av husets 
spioner. Många beskyller dem för grova brott, 
men de är ett nobelt hus och har bevisat det 
vid många tillfällen.

Huset Li Halan

Huset Li Halan har inte alltid varit det 
mest kyrkliga av de nobla husen. Innan vänd-
ningen var Li Halan något av en syndens hög-
borg. Men numera är huset det mest kyrkliga 
av alla de nobla husen och en fruktad mot-
ståndare i strid och vid de politiska spelen.

Scravers

Om du inte kan hitta det du letar efter är 
det dags att gå till en Scraver av handelsgillet. 
För ett pris kan Scravers ”hitta” vad som helst. 
Det sägs att Scravers har med en hand i alla sa-
ker som klassas som illegala; spel, svarta mark-
nads handel och till och med tjuveri. Scravers 
å andra sidan hävdar att de är en bärgnings 
och återvinningsgille.

Ur-Obun

Ur-Obun är en fredlig och filosofisk ras. 
De hävdar att deras ras är mycket påverkad 
av Anunnaki, rasen som byggde portalerna 
till alla galaxer. Ur-Obun har ofta positioner 
som ambassadörer och rådgivare i den kända 
världen. Eftersom de är så fredliga ses deras 
råd dock ibland som lite väl naiva. En av pro-
fetens lärjungar var dock Ur-Obun vilket gör 
att kyrkan beskyddar dem.
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Fist  Dx + Fight   2d
Kick  Dx + Fight -1  3d
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Charge Dx + Fight -3  3d

VITALITY O O O O O O O O O O O O O O O O O
Wound penalties:                                -10       -8       -6        -4       -2

 Andartes Li Halan
 
   Man
         25 yr

          Human
             Icon
    Li Halan
 Knight

  4         5
  5         6
  4         4

7  /  2
2  /  6
1  /  6
6  /  1

    5
    4
    3
    8
    6
    5
    4
    5
    3

    8
Academia   2
Bureacracy   5
Empathy   1
Etiquette   3
Gambling   2
Knavery   6
Lore: Icon   2
Debate   3
Leadership   2
Oratory   3
Ride    1

Heir           3
Contact          5
Gossip network         5
Duelling shield         7
Riches           5

Rapier Dx + Melee   5d   L

X     X     X     X     X     X   X  X



Marterior Li Halan
Det finns demoner överallt. Innan jag påbörjade min träning som Temple Avesti visste jag inte vad 

jag skulle göra åt det. Jag försökte mig på att med Profetens ord och eld rena mina föräldrars hus från 
demonerna. Jag fick dock skolning hos Temple Avesti och nu vet jag vad jag skall göra. Jag vet inte om jag 
tycker att den här resan kommer att visa sig vara värt mödan, men finns det demoner och kättare dit vi 
är på väg så hoppas jag att de har förnuft nog att börja bli rädda.

Bakgrund

En idyllisk uppväxt

Jag såg alltid upp till min äldre bror Perikles 
och vid varje tillfälle jag fick så satt jag med 
honom och hans följeslagare Frater Moshime 
Deabarger och lyssnade på deras diskussioner om 
vad Profeten hade sagt om Pancreators plan med 
världsalltet. Jag började dock på ett tidigt stadium 
med att ha en annan åsikt än min bror. Eller sna-
rare en annan syn på världen. Min bror ser bara 
allting gott här i världen.

Jag började läsa profetens ord på egen hand 
och började föra moraliska och religiösa diskus-
sioner med mina lärare som jag hade som näst 
äldsta sonen till en baron. Vår Far uppskattade 
inte riktigt min religiösa nit, men problemet med 
min äldre bror Perikles tankar om expeditioner 
verkade vara ett större problem.

Första gången jag verkligen tyckte mig se de-
monernas framfart i mitt eget hem var när min 
lillebror Andartes fyllde tio år. Jag kunde se hur 
han var avundsjuk på Perikles och hatade honom 
för att Perikles inte brydde sig om att han var 
arvtagare till baroniet. Jag tyckte mig kunna se 
demonerna rycka och slita i Andartes, de försökte 
få honom att göra saker som han inte ville göra. 
Jag beslutade mig för att hålla min yngre bror 
under hård uppsikt för att hjälpa honom stå emot 
demonerna. Jag yppade dock inget om detta för 
någon annan i familjen. Jag visste redan då att 
demonerna skulle ta ett sådant tillkännagivande 
som en möjlighet att få mig inspärrad någonstans. 
Det är ju inte helt okänt att excentriska medlem-
mar av de nobla husen ibland bara ”försvinner”.

Efter några månaders undersökningar av min 
yngre bror hade jag kommit fram till att demo-
nerna verkade komma från vår Far, baronen. Jag 
upptäckte att vår Far inte alltid följde profetens 
ord och att han hade gått utan bekännelser. 
Denna misstanke, att min far skulle vara styrd 
av demoner frätte på min själ tills den dag då 
jag samlade mod nog för att gå in på hans rum 
med profetens ord och en fackla. Jag skulle rena 
familjen.

Vändningen

Jag blev dock stoppad. Av min egen bror 
Perikles. Han tvingade in mig i hans rum och till-
kallade hans följeslagare Frater Moshime Deabar-
ger att ta hand om mig. I en vecka satt Moshime 
och talade med mig. Till en början kunde jag inte 
svara, jag var helt förstörd över uppenbarelsen att 
jag hade tänkt att bränna upp min egen far. Men 
när jag vaknade ur mina moraliska betänkligheter 
hörda jag vad prästen försökte säga till mig. Han 
berättade om demonerna och berättade vad man 
skulle göra för att driva bort dem. Han lärde mig 
en enkel skyddsritual som han hade lärt sig av sin 
orden och frågade hur mycket jag var villig att 
offra för att bekämpa demonerna och ondskan 
ute i världen. När jag svarade att jag var beredd 
att offra så mycket som krävdes berättade prästen 
för mig om Temple Avesti. Denna kyrkliga orden 
kämpade varje andetag för att hålla de troende 
säkra från ondskan mellan stjärnorna. Det kändes 
som ett enkelt val att lämna min hemplanet Icon 
och bege mig till Temple Avesti’s ökenplanet för 
att lära mig hur man bekämpar ondskan.

Utbildningen

Utbildningen är inte lätt som Temple Avesti. 
Det som slog mig som dumhet till en början var 
att ingen av rekryterna lärdes att läsa. Jag förstod 
rätt snabbt att hålla inne med att jag kunde läsa 
och lärde mig som alla andra genom att höra vad 
de heliga skrifterna sa genom andra som hade lärt 
sig det på samma sätt. Jag slogs lite då och då av 
att de inte var de normala skrifterna som vi lärde 
oss utantill. Det var väldigt extrema skrifter och 
tillsammans med träningen trodde jag ett tag att 
alla inkvisitorer var galna. Men mitt första upp-
drag ändrade på allt detta.

Vi blev skickade till ett planetsystem i när-
heten av symbiotiska planetsystem och vi var 
beodrade att undersöka om den symbiotiska 
smittan hade nått detta planetsystem också. De 
äldre inkvisitorerna började med att utfråga alla 
bönder vi hittade på planeten på ett mycket ag-
gresivt sätt. Jag blev äcklad av behandlingen enda 
tills vi träffade på gubben.



Gubben såg ut att vara ungefär lika gam-
mal som rymden själv och tog sig framåt med 
en käpp. När jag såg att de äldre skulle fråga ut 
honom som så många andra gick jag emellan och 
frågade om inte jag kunde försöka utfråga gub-
ben. Till min förvåning fick jag tillåtelse att ut-
föra utfrågningen och jag drog in gubben i hans 
hus och började så vänligt som möjligt fråga ut 
honom om vad som hade hänt i hans närområde.

Han hade mycket att säga om vad hans gran-
nar hade gjort mot vegetationen och djurlivet i 
närheten men jag tyckte inte att han verkade vara 
någon somhelst fara. Det var först när jag reste 
mig upp och skulle gå ut ur gubbens stuga som 
jag upptäckte vad gubben egentligen var. Från 
marken kom det ett tiotal gröna tentakler som 
grep tag i mina ben och fällde mig till marken. 
Det var enbart tack vare min utbildning som jag 
hann vända mig i fallet så att jag låg på rygg. Gub-
ben hade förvandlats, blivit en meter längre och 
fått många nya armar i form av gröna tentakler. 
Han såg ut som ett mellanting mellan ett rovdjur 
och en köttätande planta. Jag drog min klinga 
från skidan och började ropa på hjälp. Det tog 
lång tid att döda gubben.

Jag kanske grubblar för mycket, det jag har 
sett ute i världen genom Temple Avesti har på 
många sätt rättfärdigat vår dogmatiska utbild-
ning, men jag kan ändå inte förlika mig med tan-
ken att på ett sätt använda ondskans medel för 
att förgöra ondskan. Jag kanske inte passar som 
medlem i Temple Avesti. Men oavsett om jag är 
en av kyrkans inkvisitorer eller inte kommer jag 
att spendera hela mitt liv till att kämpa för att de 
goda och troende skall få ett enklare liv.

Relationer

Perikles Li Halan

Min äldre bror som jag faktiskt tycker bra om. 
Det verkar som om demonerna aldrig fick ett 
grepp om honom och förutom hans naiva syn på 
världen så verkar han vara en riktig karl.

Andartes Li Halan

Jag hoppas och ber att demonerna inte längre 
kontrollerar eller försöker kontrollera min yngre 
bror. Jag misstänker dock att jag har fel, han 
är för äregirig för att inte vara kontrollerad av 
ondskan.

Kerstar Li Halan

Min enda syster, hon var enbart sju år gam-
mal när jag såg henne sist, men jag hoppas att 

hon kommer att vara glad och glädjande för alla i 
hennes närhet i all framtid.

Bartios Li Halan

Jag har knappt några minnen av min yngsta 
bror. Han var två år gammal när jag lämnade fa-
miljen. Jag har hört att han är intresserad av det 
praktiska och extrema här i livet och jag önskar 
honom allt gott.

Utrustning
Massa vapen och rustningar.

Världsinformation
Följande vet Broder Marterior Li Halan om 

världen och kan använda i scenariot. Mer infor-
mation om begreppen här under kan finnas i 
bakgrundstexten.

Huset Li Halan

Huset Li Halan har inte alltid varit det mest 
kyrkliga av de nobla husen. Innan vändningen 
var Li Halan något av en syndens högborg. Men 
numera är huset det mest kyrkliga av alla de 
nobla husen och en fruktad motståndare i strid 
och vid de politiska spelen.

Brother Battle

Brother Battle är en orden för krigarmunkar 
och kända som några av de bästa soldaterna i 
det kända universat. Brother battle bekämpar 
Symbioterna och ställer upp som livvakter för 
pilgrimer, kyrkan och de nobla husen. Det går 
ständiga rykten om att några inom Brother Battle 
skulle vara kättare.

Eskatonic Order

Munkar, och nunnor, från denna orden ses 
som en blandning mellan trollkarlar och visa 
män. Många från Eskatonic Order är intresserade 
av kunskap och att lära sig mera om världen och 
vad Pancreator har för planer med mänsklighe-
ten. Men det finns också domedagsprofeter inom 
orden som berättar för alla och envar om värl-
dens ende och hur det kommer att sluta. Eskato-
nic Order var från början heretisk i den Ortodoxa 
kyrkans ögon, men blev insläppta i kyrkan när 
det visade sig att orderns mystiska riter fungerade 
bra mot Symbioterna.

Temple Avesti

De fruktade inkvisitörerna. Temple Avesti re-
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ser världen över i sin jakt på kättare, demoner och 
andra hot mot de troende. Deras vägran att läsa, 
rädsla för ny kunskap och dogmatiska följande av 
extrema kyrkliga texter gör dem fruktade över 
hela den kända världen, men de åtlyds alltid.

Symbioter

Symbioterna är parasitiska varelser som fösö-
ker ta sig in i de mänskliga världarna för att för-
slava mänskligheten till hjärndöda drönare. Bara 
rykten om att symbioter skall finnas på någon 
plats är nog för att Inkvisitionen skall komma 
med eldkastare och ta hand om problemet, utan 
tanke på eventuell civilbefolkning.

Demoner

Kyrkan har sagt att demoner finns och att de 
kan besätta människor och få dem att utföra de 
mest fruktansvärda brott. Det värsta är att detta 
verkar vara sant. Till och med de mest rationella 
vetenskapsmännen måste medge att det verkar 
finnas något osett men tydligen ont där ute. Än 
så länge kan dessa varelser bara bekämpas med 
hjälp av kyrkliga ritualer och trons mirakel.



Name:
Player:
Gender:
Age:

Race:
Native Planet:
Alliance:
Rank:

CHARACTERISTICS

BODY MIND

Strength  Wits
Dexterity  Perception
Endurance  Tech

SPIRIT

Extrovert Introvert
Passion Calm
Faith Ego
Human Alien

NATURAL SKILLS

Charm
Dodge
Fight
Impress
Melee
Observe
Shoot
Sneak
Vigor

LEARNED SKILLS

Speak Urtish

BLESSINGS/CURSES

BENEFICES/AFFL.

COMBAT

Action  Roll  Init Goal DMG RNG Shots SIZ
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 Marterior Li Halan
 
   Man
         27 yr

          Human
             Icon
    Li Halan

  6         5
  6         6
  7         3

2  /  5
4  /  2
8  /  2
5  /  1

    3
    6
    7
    3
    7
    8
    7
    4
    6

    8
Beast Lore   1
Empathy   2
Focus    3
Lore: Folk   4
Read: Latin   1
Read: Urtish   2
Stoic Body: Ignore Wound 4
Torture   5
Warfare: Military Tactics 2

Contact          1
Westment          1
Ordained (Novitate)         3
Armor           1
Flamegun          7

Broadsword Dx + Melee   6d   L
Laserpistol Dx + Shoot   5d 10/20 15 S
Flamegun Dx + Shoot   5d/3d 10/20 10 L

X     X     X   X  X


