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ISA YA! R! EGA! BI ESHA! XIYILQA!

DUPPIRA ATLAKA lSA YA U RI EGA

LIMUTTIKUNU KIMA QUTRI L!T!LL! SHAM! YE

INA ZUMRI YA LU YU TAPPARRASAMA!

Amons sista ord:
"Ja, vi behärskar världen! Problemet är bara att världen inte är större än denna ö! Välkomna till
mitt eviga Helvete!"

Englands regering under Henry II kan vr
foreställa oss på ungefiir foljande sätt:

En stark monarki som med hjälp av
domare och fogdar utsträcker sin

kontroll till de avlägsnaste landsändar
En mäktig §rka som har forlikats med
kronan under ömsesidiS erkännande av
varandras privilegier
En rik och självrådig hogadel som
kronan i enlighet med gammal sed

nödgas konsultera i alla allmänna
angelägenheter
En omfattande lågadel som
omhänderhar den lokala forvaltningen
Och slutligen kungens hov och
personliga stab bestående av juridiskt
och ekonomiskt erfarna män.

Därtill fär laggas köpstäderna som
tillväxer i rikedom och inflytande under
rådande kungsfred, med trygga vägar
och sjovagar och en blomstrande handel.

Kung sedan ll54 är Henry II, gift med

Eleanor av Akvitanien, och sedan 1170
samregent med sin son Henry, "den unge
kungen". För tio år sedan återvände ex-
ärkebiskopen av Canterbury Thomas

Becket från landsflykt och blev snart
mördad i katedralen. Det ansågs allmänt att
kungen givit order om detta varfor han

tvangs göra oflentlig bot på arkebiskopens
grav. Kungen är en stor statsman, som
reorganiserar rättsväsendet och bygger ut
Englands s. k. Common Law.



Land för land

Sverige

Kung av Sverige år I 180 är Knut Eriksson,
son av Erik Jedvardsson (av eftervärlden
känd som Erik den Helige). Vid denna
tiden är kampen om kungakronan en kamp
mellan två ätter. Sverkerska och Erikska
ätterna, och efter det att Erik den Helige
mördats av en dansk prins gjorde sig Karl
Sverkersson till kung. 1164 vigdes den
engelske munken Stefan till Sveriges forste
ärkebiskop av ärkebiskop Eskil i Lund, som
ju tillhorde Danmark Samtidigt inrättades
de båda nunneklostren i Vreta och
Gudhem. Då det var oroliga tider i Sverige
vistades kungen mestadels på Visingsö,
ända tills Knut Eriksson återvände från
landsflykt i Norge och slog ihjal honom på
slottet Näs. Han gjorde sig till kung efter
att ha besegrat den avlidne kungens bröder
Kol och Burislev. För att sona mordet på
sin foreträdare anlade han ett kloster i Julita
i Sormland.

Norge

I I 77 dok en ftiröisk äventyrare som hette
Sverre upp i spetsen for en här kallad
Birkebeinarna, eftersom de - i brist pä
bättre - måste linda björknäver kring benen.
Sverre lyckades göra sig till kung i Norge,
och gifte sig med en syster till den svenske
kungen. Den gamle kungen Magnus
Erlingsson nödgades fly till Danmark, men
var fortfarande kung av Norge, som alltså
har två kungar.

Danmark
ll57 grep Valdemar Knutsson, kallad
Valdemar den store aY eftervärlden,
makten, och tillsammans med biskop
Absalon erövrade han Rtigen, en början till
ett danskt östersjövälde Absalon anlade
också en borg vid kustbyn Havn, med åren
mer känd som Köpenhamn. Absalon blev
1177 ärkebiskop i Lund och råkade i bråk
med skåningarna då han skulle infora tionde
och prästcelibat. Skåne har därfor belagts
med interdikt (gu ds tj ctr$ tför bu d).

Påvestolen

I 159 valdes Rolando Bandinelli från Siena
till påve under namnet Alexander III. Detta
val accepterades inte av den Tyskromerska
kejsaren Fredrik Barbarossa, som tillsatte
flera motpåvar. 1177 slot de till sist fred.
Alexander III var den påve som inrättade
Uppsala ärkestift.

Tyskromerska riket
Fredrik Barbarossa blev tysk kung 1 152,
tyskromersk kejsare ll55 och hertig av
Schwaben 1147-1152 och I 167-68.

1158-62 krigade kejsaren mot Milano och
dess allierade, vilka ansåg att han genom att
utse guvernörer lade sig i deras styre.
Eftersom påven Alexander III stödde
Milano, utså-e Kejsaren flera motpåvar. År
I165 bannlystes kejsaren av påven, men
I 168 lyckades Fredrik Barbarossa installera
en av sina motpåvar, Paschallius III, på
påvestolen. 1167 bildades den Lombardiska
Ligan, som leddes av påven, och de

lyckades 1176 att besegra kejsaren vid
Legano, den forsta stora infanterisegern
mot kavalleri. Detta nederlag tvang
kejsaren att erkänna Alexander III som
påve. 1 180 stärkte kejsaren sin ställning i
Tyskland genom att besegra en revolt ledd
av Henrik Löwe av Sachsen och Bayern.

Kungadömet Jerusalem

Efter det forsta korståget grundades ett
kristet kungarike i Jerusalem. Kung vid
denna tid är Gui de Lusignan, som oroar
sig väldeliga över den egyptiske sultanen
Saladins erövringar i mellanöstern.

Frankrike
1136 tillträdde Louis VII som fransk kung.
Han ledde det misslyckade andra korståget
(1147-49) Detta nederlag medverkade till
att hans hustru Eleonore skilde sig från
honom, och gifte sig med Henry
Plantagenet av Anjou, den blivande kung
Henry tI. Med giftermålet foljde
hertigdömet Akvitanien, vilket medforde
att den engelske kungen besatt större delen

"När domedagen nalkas.. "
4



av Irr ankr ikc l)etta rrredlör rtivctvis kr rq

nrcllarr I:rrgland och Irrankrikc l:tt kriq sonr

{brtlarancic pågär I IB0 I)ctta :ir avlccl

kungcn oclr efte11r'äddcs av I)lrilippc II

August, soni gerrasl kvästc ctt
sto rrran nau I) Jlr or

England

Kung av Encland är sedan I 154 I-{crrry II
av huset Piantagenet De lbrsta årerr av sin

regering åqnade han åt att återelör,ra cle

delar av norra England sorn erövl'ats av
Skottland I l7l Iandsteg han på lrland och
kung Roderrck O'Connor fick erkänna srg

besegrad Då Irlands kristendonr
drfferentierade mot kyrkans godkändc
påven irrtagandet av Irland, nren endast 'lhe

Pale, ett Iitet ornråde på ostkusten är direkt
understallt [:ngland l114 lade han undcr
sig Skottland, och tvingade kung Williarn
the Lion att erkänna honom sont sitt
överhuvud

1 164 påbiod kungen att präster sonr

anklagades lor brott skulle kunna åtalas r

kunglig donrstol Thomas ä Becket,
ärkebiskopen av Canterbury, hävdade att
dessa fali skulle behandlas av kyrkliga
domstolar Detta tvingade biskopen att 11y

till Frankrike, och nar han ll70 återvände
mördades han vid högaltaret i

Canterburykatedralen av §,ra av kungens
riddare I I 73 lrelgonlörklarades biskopen,
och kungen tvangs göra offentlig bot på

Beckets grav I )14 Även ont lran

misslyckades att fä kyrkan att svara infor
jordisk rättvisa, så lyckades han

omorganisera rattsväsendet till ett
påfallande nrodernt system (lor alla fl ia
män) Detta system tillämpas [ortfarande till
viss del i England

Englands regering under Henry II kan vi
forestäila oss på ungefår loljande sätt En
stark monarki som med hjälp av domare
och fogdar utsträcker sin kontroll till de

avlägsnaste landsändar; en mäktig kyrka
som har forlikats med kronan under
önisesidigt erkännande av varandras
privilegier, en rik och självrådig högadel
som kronan i enlighet med gammal sed

nociqas konsrrltcr a i alla ailrnanna
angelagcnhctcr, crr rtrrrfällanric Iågadel sonr
onrhanclcr iral. dcrr lokala f örvaltningen santt
slutligen krrrtqcrrs hov ocit ltcrsonliga stab
beståencle av ,iur idrskt och ekononriskt
erlarna nran Därtill {är läggas költstaderna
sorlr trilr,äxer rrikedorn och inflytande
rirrder rådande kLrngsl'red, rned trygga vägar
och s.jovägar oclr en blontstrandc ltandel

Illie rsorrr kung I {e nry II ar I:rr till en av
karaklarer.na kan det vara på sin plats rred
iite nrer personliga I'akta onr [iononr

I{enn' II, av huset Plantagenel

Född 5 nrar"s I l-i3 i Le N4ans lJenry blev
herlig av Normandie år I l5l, och året efler
än,de han onrf attande Franska territorier
efter sin lar, Godel'roi Il52 gifte han si,t,

nred Eleanor av Aquitanien, och utökade
därmed sina besittningar i Frankrike IJans
nror ltlathilde (i England kallad Maud) hade
blivit utsedd till arvinse till I-lenry I

(\\tilhelrn Erövrarens son). vars dotter hon
var, inen hennes kusin Stephen ol Blois,
utnranövrerade henne och gjorde sig till
kung I I 53 besegrade Henry Stephens
arrn<ier i England och tvingade kungen att
utse Henrv till sin efterträdare Så skedde
Hela tiden under sin regering befann sig
England i korrflrkt nred Frankrike angående
I{enr1,5 besittningar där I 170 utsåg han sin

äldste son llenry till rnedregent fur att
undvika en häftig tronlöl.jdsstrid när han

dog
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Michaels dröm:

Under natten drömmer du något ytterst märkligt. Du är någon helt annan än du brukar:

GLASYALABOLAS
Kung Salomo av Israel formådde spärra in sjuttiotvå djavlar i en mässingsbehållare och kastade

denna i en djup insjö. När behållaren hittades av Babylonierna, antog de att den innehöll en stor
skatt, varlor behållaren öppnades. Djävlarna släpptes darfiCr fria med sina legioner och
återvände till sina hemplan, forutom Belial, som stannade i Babylon inuti en avbild for att där

fungera som orakel åt människorna.

Du lyckades tillsammans med fyra andra av dessa djavlar: Andras, Berith, Focalor och

Gomory lura några dumma människor att fiingsla er överordnade Amon på Jorden.

Tyvärr står snart stjärnorna rätt for att kunna befria honom, så ni måste komma överens om
hur ni skall komma ner till Jorden for att hindra denna händelse, och vem som skall leda

expeditionen. Självklart måste det bli du, eftersom du är störst, bast och vackrast! Du måste

bara övertyga de andra om detta. Mötet kommer att äga rum på den vanliga mötesplatsen.

Utseende. Du är en stor och ståtlig svart hund, med vingar som en grip.

Dina skäl for att bli ledare: Eftersom du kan allt och vet allt är du givetvis den bäste ledaren,

självklart.

Personlighet. Du år djävul: Egoistisk, kaotisk, ond av bara helvete och så vidare! Din
specialitd är att pä nolltid lära ut alla konster och vetenskaper. Dessutom tycker du om att
sporra människor till blodsutgjutelse. Alla som mördar bes§ddar du, och du kan till och med

ffi människor att bli osynliga.

TIIE SEAL OF CLASYALABOLAS,



Katweins dröm.

Under natten drömmer du något ltterst märkligt. Du är någon helt annan än du brukar:

GOMORY
Kung Salomo av Israel formådde spärra in sjuttiotvä $avlar i en mässingsbehållare och kastade

denna i en djup insjo. Nar behållaren hittades av Babylonierna, antog de att den innehöll en stor

skatt, varför behållaren öppnades. Djävlarna släpptes darfor fria med sina legioner och

återvände till sina hemplan, forutom Belial, som stannade i Babylon inuti en avbild for att där

fungera som orakel åt människorna.

Du lyckades tillsammans med $ra andra av dessa djavlar: Andras, Berith, Focalor och

Glasyalabolas lura nägra dumma människor att ftingsla er överordnade Amon på Jorden.

Tyviirr står snart stjärnorna rätt för att kunna befria honom, så ni måste komma överens om

hur ni skall komma ner till Jorden for att hindra denna händelse, och vem som skall leda

expeditionen. Självklart måste det bli du, eftersom du är störst, bast och vackrast! Du måste

bara övertyga de andra om detta. Mötet kommer att äga rum på den vanliga mötesplatsen.

Utseende: 1,80 lång och ganska smal. Långt böljande kolsvart hår och gröna ögon. Du ser ut
som en mycket vacker kvinna, om man bortser från den silverfiirgade ton som din hud har, och

den spetsiga långa tungan. Du är endast iklädd ett höftskynke och en hertiglig krona. Du rider
på en kamel.

Dina skäl for att bli ledare: Eftersom du är specialist på att finna ting som är fordolda, så är du

den sjålvklare ledaren. Med dig som ledare är det inga problem att finna platsen där Amon är

gömd.

Personlighet: Du iir djävul: Egoistisk, kaotisk, ond av bara helvete och så vidare! Din
specialitd är att finna gömda skatter. Dessutom kan du fä kvinnor (och då speciellt unga

flickor) att känna kärlek.



Harolds dröm:

Under natten drömmer du något y,tterst märkligt. Du är någon helt annan än du brukar:

FOCALOR
Kung Salomo av Israel formådde spärra in sjuttiotvå djavlar i en mässingsbehållare och kastade

denna i en djup insjo. Nar behållaren hittades av Babylonierna, antog de att den innehöll en stor
skatt, varfor behållaren öppnades. Djävlarna släpptes darlor fria med sina legioner och
återvånde till sina hemplan, forutom Belial, som stannade i Babylon inuti en avbild for att där

fungera som orakel åt människorna.

Du lyckades tillsammans med fyra andra av dessa djavlar: Andras, Berith, Glasyalabolas och
Gomory lura några dumma människor att fiingsla er överordnade Amon på Jorden.

Tyvärr står snart stjärnorna rätt for att kunna befria honom, så ni måste komma överens om
hur ni skall komma ner till Jorden for att hindra denna händelse, och vem som skall leda

expeditionen. Självklart måste det bli du, eftersom du är störst, bäst och vackrast! Du måste

bara övertyga de andra om detta. Mötet kommer att dga rum på den vanliga mötesplatsen.

Utseende: 2 meter lång och med oproportionerligt korta ben. Dessutom iir du hjulbent.
Åggformat och tillplattat huvud, smala ögon och med grova anletsdrag. Kroppen och armarna

svåller av muskler. Huden år blekgul och hårlös, undantaget de buskiga ögonbrynen. På ryggen
har du ett par ståtliga vingar

Dina skäl för att bli ledare: Du har en känsla av attvatten är inblandat i det hela, darlor skall du

vara ledare, eftersom du har makt över hav och vindar.

Personlighet: Du är djävul: Egoistisk, kaotisk, ond av bara helvete och så vidarel Din
specialitd är att dränka män och sänka krigsfartyg. Du har fullständig makt över vindar och
hav.

TEE SEAL OF TOCAIOR.



Malcoms dröm:

Under natten drömmer du något ytterst märkligt. Du är någon helt annan än du brukar:

BERITH
Kung Salomo av Israel formådde spärra in sjuttiotvå djavlar i en mässingsbehållare och kastade

denna i en djup insjo. Nar behållaren hittades av Babylonierna, antog de att den innehöll en stor
skatt, varlor behållaren öppnades. Djävlarna släpptes därfor fria med sina legioner och
återvände till sina hemplan, forutom Belial, som stannade i Babylon inuti en avbild for att där

fungera som orakel åt människorna.

Du lyckades tillsammans med fyra andra av dessa djavlar Andras, Focalor, Glasyalabolas
och Gomory lura nägra dumma människor att ftingsla er överordnade Amon på Jorden.

Tyvärr står snart stjärnorna rätt for att kunna befria honom, så ni måste komma överens om
hur ni skall komma ner till Jorden for att hindra denna händelse, och vem som skall leda

expeditionen. Självklart måste det bli du, eftersom du är störst, bäst och vackrast! Du måste

bara övertyga de andra om detta. Mötet kommer att äga rum på den vanliga mötesplatsen.

Utseende. Du ser ut som en soldat i röd klädsel, som bär en gyllene krona. Du rider på en

ståtlig eldröd hast.

Dina skäl for att bli ny kung: Eftersom det bara är du som kan se till att någon blir ledare, så

tänker du inte låta någon annanbli det.

Personlighet: Du är djävul: Egoistisk, kaotisk, ond av bara helvete och så vidare! Din
specialitd är att kunna forvandla alla metaller till guld, men du är också den som ger och

bekräftar värdigheter och utmärkelser. Du talar med en klar och övertygande stämma, och är

en excellent lögnare.

?EE SEÅL OF BERITE.



Jenieces dröm.

Under natten drömmer du något ytterst märkligt. Du är någon helt annan än du brukar:

ANDRAS
Kung Salomo av Israel formådde spärra in sjuttiotvä djävlar i en mässingsbehållare och kastade

denna i en djup insjo. Nar behållaren hittades av Babylonierna, antog de att den innehöll en stor

skatt, varför behållaren öppnades. Djävlarna släpptes dar r fria med sina legioner och

återvände till sina hemplan, lorutom Belial, som stannade i Babylon inuti en avbild for att där

fungera som orakel åt människorna.

Du lyckades tillsammans med fyra andra av dessa djavlar: Berith, Focalor, Glasyalabolas och

Gomory lura några dumma människor att fiingsla er överordnade Amon på Jorden.

Tyvärr står snart stjärnorna rätt for att kunna befria honom, så ni måste komma överens om

hur ni skall komma ner till Jorden for att hindra denna händelse, och vem som skall leda

expeditionen. Självklart måste det bli du, eftersom du är störst, bäst och vackrast! Du måste

bara övertyga de andra om detta. Mötet kommer att ägarum på den vanliga mötesplatsen.

Utseende: Du har huvud som en korp, vilket finns på en naken ktopp som ser ut som en ängel -

fast med svarta vingar. Du rider på en stark svart varg och bär ett skinande skarpslipat svärd.

Dina skäl for att bli ledare: Det var din plan som iscensattes när ni fiingslade Amon.

Personlighet: Du är djävul: Egoistisk, kaotisk, ond av bara helvete och så vidare! Din
specialitd är att utså split och tvedräkt bland människor.

TIIE SEAL OF ANDRAS.





Tycker du att bedömningsgrupperna fick en rättvis bild av spelet när de tittade in?

Om inte, på vilket sätt awek det från det normala spelet?

Betygsätt spelarnas prestationer.

(0 : dåligt, eller mycket dåligt)
(1 : medelmåttig1 eller inget anmärkningsvärt)
(2:bra eller mycket bra)
(3 : Oscar nästa!)

Jeniece:

Michael:

Katwein:

Malcom:

Harold.


