
SPELARDOKUMENT 1

Brevet från Herr Hans-Pierre

Kära vänner!
Det smärtar mig att jag inte är där och kan hälsa er välkomna, utan istället på 

detta oartiga sätt tvingas be er att omedelbart vända och resa hem igen. Jag har tvingats 
överge alla vetenskapliga spörsmål och hastigt avresa till Off enburg. Jag ber till Gud 
Fader att det ännu inte är för sent!

Som ni vet har jag tagit ett stackars litet fl ickebarn under min vinge: en smutsig 
liten sparvunge som jag fann i rännstenen och sände till mina släktingar i Off enburg 
i hopp om att lantluften skulle få henne att växa upp till en frisk kvinna som en dag 
kanske till och med kan höja sig över sitt själsliga ursprung. Det är med blygsel som jag 
erkänner att jag gett henne betydligt mer utbildning än vad man kan förvänta sig att ett 
barn sprunget ur de lägsta samhällsklasserna kan ta till sig. 

Jag var en dåre som trodde att lilla Elsie skulle vara säker i Off enburg! Trots att 
jag hörde om barnen som försvann, trots att jag hörde viskningarna om trollpackan 
som lurade i Schwarzwald och trots att jag själv kände en ohelig närvaro under mina 
strövtåg i skogen avfärdade jag alltsammans som vidskepligheter och inbillning. Men 
både ni och jag vet att Guds fauna rymmer otaliga arter som bäst förblir oupptäckta! 
Otaliga oheliga livsformer som jag hoppas aldrig katalogiseras.

Elsie är försvunnen och jag har gett mig av för att söka reda på henne. Försök inte 
följa efter mig. Området kryllar av österrikiska trupper och det är enbart en tidsfråga 
innan Strasbourg faller. Jag skulle inte kunna leva med vetskapen om att jag utsatt 
mina kära vänner för livsfara.

Vänd åter!

Eder förtrogne vän, 
Hans-Pierre.





SPELARDOKUMENT 2

Prästens dagbok

Jag var bara ett litet barn, en gosse på sex år, när jag först såg henne. Trots mina 
föräldrars förmaning hade jag smugit mig in i skogen för att leka med kottarna och 
ekorrarna, och plötsligt stod hon framför mig. Lång som en tall med magra armar och 
ögon bakom vilka det saknades en mänsklig själ. Det var som att möta en vargs blick. 
Hon stirrade på mig utan att säga ett ord. Och så vände hon sig om och återvände in i 
skogen.

När jag kom hem grät mor och far slog mig blodig och medvetslös. Kanske var det 
av kärlek. 

Jag kunde inte förstå varför hon skonat mig. Vad skiljde mig från de andra barnen? 
Visste hon redan då att min själ var dömd? På något sätt hade hon kommit in inuti mig 
och låg där och ruvade tills jag var trött och inte orkade stå emot längre.

När mina föräldrar dött och jag fl yttat till Freiburg för att studera till präst för 
att bota mina synder trodde jag att allt skulle bli bättre. Istället upptäckte jag nya 
synder. Och trots att jag reciterade Ave Maria tills jag tappade rösten och snurrade på 
radbandet tills mina fi ngertoppar blödde så kunde jag inte hindra mig själv från att 
ge mig ut på nattliga mardrömsfärder i staden fyllda av superi och horeri. Och varje 
morgon som jag vaknade med bultade huvud och värkande lem svor jag gråtande att 
detta var den sista gången, men jag kunde inte hejda mig och spiralen ned till Helvetet 
fortsatte.

När jag blev posterad i min gamla hemstad tänkte jag att detta var min chans. De 
behövde mig och såg på mig med beundran, som om jag betydde någonting. Ett litet 
tag var de gamla tankarna som bortblåsta, men snart började de krypa sig på igen. 
Jag började fantisera om de döda människorna som begravdes och som jag påstod nu 
vandrade i Paradiset med Gud Fader själv. Om detta var sant, vilken nytta hade de 
nu av sina kroppar? Vilken skada kunde det göra om jag roade mig med dem, smekte 
deras hår och vilade i deras kalla famnar? Men tiden jag fi ck med dem tycktes så kort, 
bara några fl yktiga dagar och sedan ner i jorden till förruttnelsen. Så jag började ta små 
souvenirer, en hårlock här, några tår där. Snart räckte inte ens detta och jag började 
gräva upp dem och ta större delar, och snart hade jag fyllt mitt lilla kabinett i badhuset 
med mina åtråvärda skatter.

Trots allt detta var min hunger inte stillad och jag fortsatte plågas av min ohyggliga 
skuld. Efter att ha tillbringat hela natten plågad av alla helvetets kval gick jag en tidig 
sommarmorgon ut i skogen fast besluten om att gå bort mig och svälta ihjäl eller slitas i 
stycken av vilda djur. Men där var hon igen. Hon hade väntat på mig hela tiden. Och 
plötsligt förstod jag vad jag måste göra. Jag måste hjälpa henne att locka till sig barnen 
och på så sätt samtidigt rädda min odödliga själ från fördömelse. Snart återvänder 
Saturnus och det är då min fortsatta levnadsbana stakas ut. 

Om jag bara kan se till att vara såsom ett oskuldsfullt barn då så kommer min själ 
räddas och jag ska aldrig någonsin mer vika från den rätta stigen.





SÉBASTIEN DE MONTPOUPON

Sébastien föddes som sjätte sonen till markis de Montpoupon, men vållade sin far mer 
olycka än alla sina äldre bröder tillsammans. Eftersom han inte skulle ärva någon adlig 
titel försökte man först sätta honom in i skötsel av ägorna, i lantbruket och de ekonomiska 
räkenskaperna och man köpte honom till och med en offi  cerstitel, men Sébastien visade 
helt sakna fallenhet för samtliga karriärer. Till slut bestämdes att han skulle bli präst, 
ett yrke som enbart krävde halvdana kunskaper i det latinska språket och föga själsliga 
egenskaper, men Sébastien misskötte sig å det grövsta under studietiden; han pissade i 
dopfunten, hånade sina kamrater och misshandlade sina lärare. Endast en väl tilltagen 
muta förhindrade att den korta studietiden fi ck både juridiska och sakrala påföljder. Det 
enda slarvern tycktes duga till var jakt, ridning, fäktning och skytte. Efter att ha spenderat 
två år med att slipa sina färdigheter och göra sig ovän med sina bröder begav han sig med 
sin trogne betjänt ut i världen för att söka lyckan och mucka gräl närhelst tillfälle gavs. Efter 
att ha rest kors och tvärs över Europa träff ade de på de övriga i äventyrargänget. Han trivs 
väl med sin betjänt som alltid påminner honom om goda idéer han fått men glömt bort, Jan 
verkar vara en surpuppa men god skytt, Sarah är ett tilldragande stycke även om kvinnfolk 
inte intresserar honom särskilt och La Biche verkar vara en bra karl som vet sin plats.

Personlighet: Finner allt han inte förstår fasligt löjligt och roande, och då han saknar 
såväl utbildning som förstånd brister han ofta ut i ett fånigt nedlåtande skratt. Denna 
ovana tenderar att reta gallfeber på alla i hans närhet, vilket till hans stora glädje brukar ge 
honom tillfälle att sätta folk på plats med värjan.

Utseende: En lång smärt och spänstig ädling i dyra kläder som ständigt behöver 
lagas. Hans magra ansikte är ofta förvridet i en fåraktig grimas med höjda ögonbryn, 
sänkta ögonlock och halvöppen mun, vilket han själv tror skänker honom ett uttryck av 
värdighet.

Grundintryck: Arrogant och korkad sprätt. Gillar dueller och andra fysiska prövningar, 
ogillar intellektuellt dravel och lågt stående folk som sticker upp.

Grundegenskaper
sty , fys , smi , sto , int , per , kon , psy 
Social klass: Överklass
Yrke: Dilettant och duellant
Skadebonus: t
Initiativmod: -
Kroppspoäng: 
Färdigheter: Enhandseldvapen  , Tvåhandseldvapen  , Hoppa/Klättra 

 , Iakttaga  , Smala klingor  , Breda klingor  , Retorik  , 
Slagsmål  , Samhällssymbolism  , Rida  , Läsa/Skriva  , Simma  
, Språk (franska)  , Taktik  ,  Jaga  , Överlevnad  , Etikett  

Fördjupningar: Dra vapen (Smala klingor), Extra attack (Smala klingor), 
Rörligt mål (Enhandseldvapen), Sikta (Enhandseldvapen), Våghals (Hoppa/
klättra)

Vapen: Ypperlig medeltung fl intlåspistol, om + , im +, skada t+ (bs≥ ), 
räckvidd - / -, haveri -, p/sr /

Ypperlig värja, om + , im +, skada t+ (bs≥ )
Utrustning: Fina men slitna adelskläder, pudrad stångpiska, kulor och krut 

för  avfyrningar, vit häst.





MAUR ICE FOURNIER

Maurice kommer från en lång rad av betjänter som tjänat familjen de Montpoupon i 
två sekel. Redan som barn drillades han i konsten att passa upp utan att synas och att veta 
herrefolkets önskningar innan de själva visste. Och redan som barn förstod han att vägen 
till hans egen lycka låg i att manipulera herrefolket till att tro att hans önskningar var deras 
egna. Det söta och vältaliga barnet som köksan alltid stack till de bästa bitarna växte snart 
upp till en stilig ung man som kunde tala omkull den blygaste piga eller kammarjungfru. 
Maurice blev vida känd på ägorna som den charmige gentlemannen som ingen kunde tycka 
illa om, trots alla friheter han tog sig. När unge herr Sébastien fi ck den galna idén att dra 
ut i världen och söka lyckan var det i själva verket Maurice som planterat tanken; han hade 
redan lägrat alla ungmör i grannskapet och sökte nya betesmarker. Dessutom insåg han att 
lantgodset erbjöd ytterst begränsade utsikter för hans drömmar om en förmögenhet och 
en titel. Efter att ha kuskat runt med Sébastien genom Frankrike och räddat den korkade 
adelsmannen ur allsköna knipor träff ade duon på de övriga i gänget i Provence. Maurice, 
som var mer än lovligt trött på Sébastien vid det här laget, föreslog att de båda sällskapen 
skulle slå följe och gruppen har nu hängt ihop i nästan ett år.

Maurice tycker att Sébastien är en komplett idiot som dock är fasligt lätt att manipulera 
och förhoppningsvis kan tjäna som ett medel till att han själv blir förmögen. Jan avskyr 
han innerligt, inte enbart för att han äger Sarahs hjärta, utan främst för prästens naturliga 
utstrålning och förmåga att få all uppmärksamhet. La Biche är ett korkat missfoster som 
han gillar att plåga, men han har på senare tid börjat misstänka att det gigantiska kräket 
döljer en hemlighet. Maurice åtrår Sarah så det värker i honom, men hittills har hon avvisat 
alla hans avancemang.

Personlighet: Streber som är van att alltid få sin vilja igenom, även om det ibland kräver 
lite övertalning. Föraktar svaghet och medkänsla. Gör sig ofta lustig på andras bekostnad 
utan att de förstår det.

Utseende: Något småväxt och fi nlemmad med regelbundna ansiktsdrag och klädd i 
alltför dyra kläder för sin ställning. Bär ständigt ett avväpnande leende, men ögonen visar 
spår av nedlåtande.

Grundintryck: Silvertungad stilig jäkel. Gillar att vinna och att manipulera folk, ogillar 
konkurrens.

Grundegenskaper
sty , fys , smi , sto , int , per , kon , psy 
Social klass: Medelklass
Yrke: Betjänt och kungamakare
Skadebonus: t
Initiativmod: -
Kroppspoäng: 
Färdigheter: Enhandseldvapen  , Tvåhandseldvapen  , Iakttaga  , 

Lönndom  , Smala klingor  , Retorik  , Samhällssymbolism  , Rida 
 , Sällskapsdans  , Läsa/Skriva  , Politik  , Simma  , Språk 
(franska, tyska)  , Etikett  

Fördjupningar: Casanova, Ormtunga och Silvertunga (Retorik), Vaksamhet 
(Iakttaga), Språkbegåvad

Vapen: Ypperligt lätt fl intlåsgevär, om + , im +, skada t+ (bs≥ ), 
räckvidd - / -, haveri -, p/sr /

Utrustning: Pråliga gröna kläder, stångpiska, trekornshatt, Sébastiens 
jaktgevär med kulor och krut för  avfyrningar, ädlingens samlade förmögenhet 

motsvarande  daler, gråspräcklig häst.





SAR AH ZEPHIR IN

Sarah föddes i de skitiga hamnkvarteren i Marseille och fi ck vid tidig ålder lära sig 
reda sig själv. Hennes mor var prostituerad och hennes far hade tydligen varit en kund 
och tillika zigenare och anledningen till att hon döptes efter zigenarnas skyddshelgon S:ta 
Sarah. Påbråt från fadern visade sig snart och hon växte upp till en vacker ung kvinna med 
bärnstensfärgare ögon, svallande kastanjebrunt hår och eldigt temperament. Hon förstod 
tidigt att hon som fattig kvinna utan utbildning enbart hade en sak att erbjuda, men att 
detta samtidigt var det enda som gav en kvinna makt över män. I de tidiga tonåren följde 
hon i sin mors fotspår och lyckades tack vare sin charm och skönhet efter ett par år bli 
mätress till en välbärgad ämbetsman. När hennes välgörare dog lämnade hon Marseille 
för att söka sitt ursprung och under en tid färdades hon med ett zigenarband och lärde sig 
spå i kort, kasta onda ögat och sjunga sångerna om mirakel och illdåd. Men efter en tid 
hamnade gruppens män i slagsmål om henne och hon försköts från gemenskapen. Hon 
hamnade i Paris och hade återgått till sin gamla sysselsättning när hon träff ade Jan och La 
Biche. När trion färdades genom Provence på jakt efter en kättersk sekt stötte de ihop med 
en adelsman och hans betjänt.

Sarah är djupt förälskad i Jan men vet samtidigt inte hur hon ska få honom att älska 
henne då kvinnlig skönhet föga imponerar på asketen. Samtidigt slits hon mellan Jan och 
den stilige och vältalige Maurice som visat ett klart intresse för henne och som hon känner 
på många sätt är hennes tvillingsjäl. Sébastien är en komplett idiot och hon är alldeles 
återhållsamt förbluff ad över att männen i sällskapet inte upptäckt att La Biche är en 
kvinna.

Personlighet: Det hårda livet har gjort Sarah till en överlevare ut i fi ngerspetsarna. 
Hon har lärt sig att inte lita på någon och att se människor som antingen motståndare eller 
lättlurade off er. Hennes humör är synnerligen eldigt och hon har stuckit kniven i ryggen 
och klöst ögonen ur åtskilliga som retat upp henne.

Utseende: Strålande vacker med blixtrande mörka ögon och svallade lockar. Klädd i 
något trista och grå kläder, med snörat och vidlyftigt dekolletage.

Grundintryck: Mörk förförisk skönhet med runda höfter och hög barm. Gillar att 
kunna äta sig mätt och hålla sig ren, ogillar män som försöker bestämma över henne.

Grundegenskaper
sty , fys , smi , sto , int , per , kon , psy 
Social klass: Löskefolk
Yrke: Sköka och sierska
Skadebonus: t
Initiativmod: -
Kroppspoäng: 
Färdigheter: Iakttaga  , Lönndom  , Stickvapen  , Retorik  , 

Slagsmål  , Mystiksymbolism  , Sällskapsdans  , Låsdyrkning  , 
Stjäla föremål  , Förfalskning  , Sårvård  , Läsa/Skriva  , Språk 
(franska, romani)  , Simma  , Divination  , Myter och sägner  , 
Spel och dobbel  , Undre världen  

Fördjupningar: Genomskåda (Iakttaga), Kleptoman (Stjäla föremål), 
Medikament (Sårvård), Språkbegåvad, Tarot (Divination)

Vapen: Stilett, om + , im +, skada t (bs≥ )
Utrustning: Trista kläder, tarotkortlek, fl aska med parfym,  daler som hon 

snattat från kamraterna.





JAN VAN DER VOOR

Jan växte upp i Haag som äldsta sonen till en framgångsrik skomakare. Han visade 
tidigt begåvning och tack vare faderns besparingar kunde Jan skickas till universitetet 
och protestantisk prästutbildning. När han efter sin utbildning började verka som präst 
i en liten håla på landsbygden rämnade alla illusioner han skapat om Gud och världen. 
Människorna tycktes honom små och elaka, världen full av orättvisor och ondska. 
Efter en djup kris fl ydde han utan förvarning en natt från sin församling. Han lämnade 
Nederländerna bakom sig och gav sig ut i Europa för att fi nna tecken på Guds godhet. 
Tyvärr var det klent med mirakel och i desperation föll han ner i dryckenskap och hor. En 
kväll när han låg i rännstenen utanför en krog i Dresden och kräktes surt vin medan han 
pissade på sig fi ck han en uppenbarelse. Den mörka gränden lystes upp av ett gudomligt 
ljus och framför honom stod ärkeängeln Mikael. Med en stämma så ljuv att Jan började 
gråta förklarade ängeln att Guds plan för honom var att han skulle vandra genom länderna 
och bekämpa ondska och orättvisor varhelst han mötte dem. Följande morgon köpte Jan en 
pistol och begav sig för att fi nna och utplåna Djävulens verk. I Rouen mötte han La Biche 
som slog följe med honom på hans mission och i Paris träff ade de den vackra och förfallna 
Sarah. När den brokiga gruppen färdades genom Provence stötte de ihop med en adelsman 
och hans betjänt. Efter en kort tids övervägande slog sig äventyrarna samman och har sedan 
dess dragit genom Frankrike på jakt efter äventyr.

Jan ogillar både Sébastien och Maurice starkt men inser att de kan vara till nytta. La 
Biche är en älskad kamrat som han högaktar och han älskar Sarah även om hans gudomliga 
kall förhindrar att han erkänner detta. Han är inte värd kärlek innan han utrotat världens 
ondska.

Personlighet: Fanatiker som plågas av tvivel. Pendlar mellan febrig upprymdhet och 
nattsvart depression. Drar omedelbart till sig omgivningens uppmärksamhet med sin 
ojordiska utstrålning.

Utseende: En majestätisk uppenbarelse klädd i svart med vackra ansiktsdrag och 
mörka ringar under de isande grå ögonen. Det långa mörka håret faller ständigt fram i 
pannan och hakan är ofta täckt av en mörk skäggstubb. 

Grundintryck: Vacker slarver plågad av grubblerier. Gillar att hjälpa de svaga och 
utsatta, ogillar alla tecken på världens ondska.

Grundegenskaper
sty , fys , smi , sto , int , per , kon , psy 
Social klass: Medelklass
Yrke: Desillusionerad präst och nybliven frälsare
Skadebonus: t
Initiativmod: -
Kroppspoäng: 
Färdigheter: Enhandseldvapen  , Iakttaga  , Krossvapen  , Retorik 

 , Mystiksymbolism  , Rida  , Geografi   , Filosofi   , Historia  
, Sårvård  , Läsa/Skriva  , Mirakelkännedom  , Teologi  , Språk 
(holländska, franska, tyska)  , Etikett  

Fördjupningar: Extra attack (Krossvapen), Första intryck (Etikett), Inkvisitör 
(Teologi), Språkbegåvad

Vapen: Tung fl intlåspistol, om + , im +, skada t (bs≥ ), räckvidd - 
/ -, haveri -, p/sr /

Pistolkolv, om + , im +, skada t (bs -)
Utrustning: Svarta kläder och en kravatt som döljer prästkragen, kulor och 

krut för  avfyrningar, sönderläst bibel, fl aska med några droppar vigvatten,  

daler.





LA BICHE

Jeanne Fabres far var en jättelik karl, bred som en ladugårdsvägg med händer som 
dasslock, och hennes mor en liten blodfattig sak. Dessvärre ärvde Jeanne allt på fädernet och 
intet på mödernet, och när den späda moder skulle förlösa jättebarnet dog hon på fl äcken. 
Fadern, som även innan varit en elak jäkel, plågade Jeanne konstant under uppväxten och 
behandlade henne mer som ett kreatur än sitt eget kött och blod. Från tidig morgon till sen 
kväll tvingade fadern Jeanne att slita i skogen, i snickeriverkstaden eller vilken anställning 
de nu hade för tillfället som faderns drickande ännu inte fått dem avskedade från. Hennes 
monstruösa storlek och klumpighet förlänade henne snart nidnamnet ”La Biche” (Hinden) 
och efter ett tag blev hon så van vid tilltalet att hon började använda det själv. Ingen av 
hennes arbetskamrater kunde drömma om att detta trolliknande människoberg skulle 
kunna vara en kvinna och fadern, som insåg att ett avslöjande kraftigt skulle reducera 
Jeannes (och därigenom hans egna) inkomster, knep käft.

När fadern dog av skrumplever fortsatte Jean att vandra mellan byarna och städerna, 
och lära sig nya hantverk. Med tiden blev hon mycket skicklig, men det tycktes henne ändå 
som om något saknades henne. När den stilige Jan dök upp med sitt prat om frälsning följde 
hon med och efter vägen anslöt sig fl era personer till skaran.

Jeanne är livrädd för Sébastien och Maurice som ständigt plågar henne. Sarah har 
upptäckt hennes hemlighet och blivit hennes förtrogna. Hon är rasande förälskad i Jan, 
den ende man som någonsin behandlat henne vänligt, och skulle gladeligen ge sitt liv för 
honom, men inser att varken han eller någon annan man någonsin skulle kunna älska ett 
missfoster som hon.

Personlighet: Klumpeduns med hjärta av guld. Jeanne drömmer om att bära fi na 
klänningar och bli kysst på handen av fi na herrar, men när Sarah har försökt sminka och 
fi xa till henne har resultatet enbart blivit löjeväckande. Är livrädd för att männen i gänget 
ska upptäcka att hon är en kvinna.

Utseende: Stor och tjock som en fl odhäst med ett koppärigt ansikte som ständigt är 
högrött och svettdrypande. De många dubbelhakorna täcks av grova svarta strån och det 
fl ottiga håret är platt och kletar i nacke och panna. Kort sagt är hon ful som stryk.

Grundintryck: Ett stort svettigt och frustande vidunder till människa. Gillar spröda 
vackra ting, ogillar elaka människor och sin egen storlek.

Grundegenskaper
sty , fys , smi , sto , int , per , kon , psy 
Social klass: Underklass
Yrke: Grovarbetare
Skadebonus: t+
Initiativmod: -
Kroppspoäng: 
Färdigheter: Enhandseldvapen  , Tvåhandseldvapen  , Hoppa/klättra 

 , Iakttaga  , Krossvapen  , Slagsmål  , Köra vagn  , Navigation 
 , Simma  , Sjövana  , Språk (franska)  , Verksamhet (grovsmide, 
hovslageri, snickeri)  

Fördjupningar: Beskydda (Slagsmål), Fasthållning (Slagsmål), Kraftattack 
(Krossvapen), Mångsysslare (Verksamhet), Strypning (Slagsmål)

Vapen: Påk, om + , im +, skada t (bs -)
Utrustning: Slitna paltor, spetsnäsduk,  öre, bondekärra dragen av två 

utsvultna hästkräk.




