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Detta äventyr började en gång i urtiden, för sisådär två år sedan, som en 
introduktion till en kampanj till ett annat rollspel. Under sommaren 2006 
fick vi sedan för oss att anordna En Garde! på HalmiCon, varvid vi behövde 
ett äventyr lite snabbt (eftersom vi alltid är ute i så god tid...). Vi tog då 
den gamla kampanjintroduktionen och gjorde om den en del för att den 
skulle passa En Garde! bättre. Resultatet blev något som i det mesta liknar 
den samling tecken du nu läser (även om äventyret då mest var en samling 
stödord och lite slarviga kartor). Äventyret fungerade bra på det konvent det 
var skrivet för.

Så snabbspolar vi några månader tills dess att vi fick tanken att GothCon 
vore en bra idé att satsa på. Sagt och gjort så anmälde vi oss och fick snabbt 
reda på att vi hade ett par dagar på oss att skicka in synopsis och annan 
nödvändig information. Lagom panikslagna bestämde vi oss för att vi helt 
enkelt skulle ta samma äventyr som det vi använda oss av på HalmiCon. 
Resultatet av detta beslut samt alla de anteckningar, gamla halvt oläs-
liga rollpersonsbeskrivningar och halvt om halvt bortglömd kritik blev så 
småningom denna produkt, ett kort, men ändock komplett äventyr till En 
Garde! som vi hoppas skall ge er några timmars underhållning.

För övrigt vill vi bara bara uppmärksamma er om att stämningstexten på 
nästa sida endast är till för spelledarens ögon.



Markis Jean–Amie de Faorrault var inte på sitt bästa humör. Resan hade tagit långt 
tid, ja alldeles för lång tid, och utsikterna för att nå fram till hans hemliga mål innan det 
var försent såg i det närmaste obefintliga ut.

Släden rörde sig med en snigels hastighet och vinden tjöt runt omkring de fyra resande. 
Till råga på allt så kunde markisen inte känna sina fingrar och tår längre. Han var inte 
byggd för denna typ av väderlek. Snart skulle det inte längre handla om att komma fram 
i tid, utan enbart om att komma fram över huvud taget.

Hans tankar sökte sig återigen tillbaka till uppdraget och utan att ens tänka på det  
förstärkte han greppet om den oansenliga läderväska han höll i sin famn. Väskan och 
dess innehåll måste komma fram i tid, kosta vad det kosta vill.

Han hoppades verkligen att ersättningen skulle bli så hög som förväntat. Det var 
han värd. Väskans innehåll hade varit svårare att komma över än vad han hade väntat 
sig, faktiskt mycket svårare. Detta i kombination med själva innehållet borde ge honom 
pengar nog att leva rikt ett bra tag innan de tog slut, om han bara kom fram i tid vill 
säga.

Den lilla figuren som satt upptryckt intill honom rörde sig plötsligt oroligt i sömnen. 
Markisen vände på huvudet och tittade outgrundligt på den oansenliga personen. Per-
sonen ifråga var hans trotjänare, rådgivare, livvakt och förtrogna, men även den som 
undanröjde de fiender som han inte ville ha mer med att göra. Vilket otrolig tur han 
hade när han tog denna tjänare till sig. Tjänaren hade antagligen räddat livet på honom 
fler gånger än han kunde påminna sig. Denna oansenliga lilla figur var antagligen den 
farligaste människa han någonsin hade stött på.

Till skillnad mot denna tjänare var hans två ”livvakter” av en helt annan kaliber; de 
var stora, brutala sällar som tyvärr inte luktade alltför gott. Detta brukade dock kunna 
avhjälpas med en och annan skvätt av hans dyra parfym. Det var verkligen tur att de 
trots allt var friska som få. De hade under de år som de varit hans anställda aldrig varit 
sjuka, något som antagligen var en av de största orsakerna till att han faktiskt hade 
behållt dem i sin tjänst.

Han visste inte riktigt varför, men han klarade verkligen inte av smuts och sjukdo-
mar. Varje gång han kom i kontakt med sådana otrevligheter blev han helt till sig på ett 
sätt som föga passade en man i hans ställning. Han brukade kunna undertrycka paniken 
och illamåendet, men handlingsförlamningen var svårare att komma ifrån. Så otroligt 
fånigt att bli rädd för något sådant, men han kunde som sagt inte hjälpa det hur mycket 
han än försökte undertrycka denna oresonliga rädsla.

Markisens tankegångar avbryts plötsligen av ett rop som nätt och jämnt lyckades 
överrösta vindens tjut.

”Se där!”, ropade Luc. ”Jag ser något där borta! Det ser ut som en by tror jag minsann 
herr markis!”

Jean-Amie de Faorrault stirrade stint i den utpekade riktningen. Mycket riktigt såg 
han en rök och svaga ljussken i fjärran. Gott, tänkte han, vi kanske överlever natten i 
alla fall.

Föga anade markisen vilket öde som väntade honom i byn.

• � •



D
etta äventyr är inriktat främst på detektiv-
arbete. Det innehåller emellertid gott om 
tillfällen för spelarna att få användning 
för sina rollpersoners stridsfärdigheter 

om de så önskar.
Äventyret är tänkt för 4-6 spelare samt en spelledare. 

Färdiga rollpersoner finns längst bak i äventyret och går 
utmärkt att kopiera upp för att användas av spelarna.

Det är januari månad i nådens år 1676 och stora delar 
av Europa ligger begravt under ett tjockt täcke av snö. 
Under denna hårda vinter, den hårdaste i mannaminne, så 
är nöden så stor att rovdjur såsom vargar har börjat jaga 
till och med människor.

Som om inte nöden vore stor nog allaredan, är dess-
utom flera av Europas länder inblandade i krig; England, 
Frankrike och Sverige strider mot Danmark, Holland, 
några tyska stadsstater och det Tyskromerska riket. Detta 
leder i sin tur till att den arma, redan svältande glesbyggds-
befolkningen råkar ut för plundring, våld och förnedring, 
då både arbetande och kringströvande legoknektar rör sig 
genom vinterlandskapet och tar vad de vill ha från oskyd-
dade bönder och torpare.

Eftersom det sällan finns ett slut på eländet så leder 
detta till att allt fler människor, sådana som förlorat allt, i 
sin tur blir antingen banditer eller vagabonder och antalet 
rövare och kringvandrande tiggare växer lavinartat.

Scenen - Byn Mettlach
Själva äventyret utspelas i den lilla byn Mettlach med 
omnejd. Byn ligger vid ligger vid floden Saar relativt nära 
gränsen mellan Frankrike och de tyska staterna. Exakt 
hur nära gränsen är det nog ingen som riktigt vet med 
tanke på hur ofta den faktiskt flyttas.

Byn har i alla fall en kyrka, ett landsvägsvärdshus, de 
vanligaste hantverkarna och ett par privatägda bryggor till 
för fiskeekor. En bit utanför byn ligger ruinerna av en 
medeltida borg som periodvis har fungerat som stenbrott 
under de senaste århundradena.

Mettlach
Här följer en kort genomgång av byn. Alla nummer på 
kartan motsvaras av en beskrivning som följer på själva 
kartan. De hus som inte förklaras närmre bebos av 
diverse hantverkare, bönder och arbetare. 

1. Floden Saar. En medelstor flod som av byborna 
används för transporter och fiske. Den är för närvarande 
frusen och täckt av ett tjockt lager snö.

2. Skog. Skogsområde som för tillfället är mycket svårt att 
ta sig fram genom, främst på grund av den djupa snön i 
kombination med ett bitvis tätt grenverk. Vissa områden, 
som det runt borgruinen som beskrivs senare, är dock 
glesare och mer lättframkomliga.

3. Åkermark/Äng. Snötäckt äker- eller ängsmark. Plant 
och mycket vitt, med drivor som har samlats mot gärds-
gårdar och murar.

4. Landsväg. Landsvägen som passerar igenom Mett-
lach. Denna väg är för tillfället till stor del igensnöad och 
tämligen svårframkomlig.

5. Brunn. Byns stora brunn. Den är ungefär två meter 
tvärs över och mycket djup.

6. Kyrka. Byns kyrka är en stenbyggnad som också kan 
användas som tillflyktsort vid överfall. Den är mycket 
spartanskt inredd helt enligt protestantisk tradition.

7. Kyrkogård. Byns kyrkorgård ligger runt kyrkan. Här 
finns ett ganska sort antal gravstenar men inga större 
gravmonument. Ett klocktorn i trä står också här.
8. Prästgård. Ett större välbyggt hus i två våningar. Här 
bor byns präst.

9. Vis gumma. Ett litet torp i utkanten av byn. Här bor 
60-åriga Ada, byns läkekunniga gumma och tillika jorde-
mor.

10. Värdshuset Die Schwartze Kobold. Värdshuset 
där rollpersonerna tar in i början av äventyret. Denna 
byggnad med uthus är beskrivet mer i detalj längre fram.

11. Familjen le Roy. Familjen le Roys lilla gård. Ett 
boningshus med tre rum samt en mindre lada där de har 
sina två kor och en gris.

12. Familjen Gruber. Den judiska familjen Grubers lilla 
gård. Ett boningshus med tre rum och en liten lada. I 
ladan huserar för tillfället en mjölkko och lite höns.

13. Bysmeden Olivier Kaufmann. En denna lilla stuga 
med tillhörande smedja bor byns något tillbakadragne 
smed.

14. Skomakare Friedrich Schumacher. I denna lilla 
stuga med tillhörande verkstad bor och arbetar byns sko-
makare.

15. Claude Vincenteau. Claudes bostad. Detta är ett 
litet slitet torp. Nattetid brukar det höras skrålande och 
slammer härifrån, i alla fall de nätter som Claude är 
onykter.

• � •



RollpeRSoneRna
Äventyret är gjort för mellan fyra och sex rollpersoner 
och bör gå att lösa med de flesta typer av rollpersoner. 
Då äventyret i sig från början utformades som ett kon-
ventsäventyr så konstruerades emellertid sex rollpersoner 
anpassade för det. Någon gång mellan första och andra 
konventet som detta äventyr anordnades på kom dock en 
av originalrollpersonerna bort och har nu ersatts av en en 
från ett annat konventsäventyr. Detta är Emma Strauss 
från äventyret Häxkonster. Hon är dock något äldre nu i 
detta äventyr sedan händelserna i Häxkonster.

I vilket fall som helst så är de sex förkonstruerade roll-
personerna beskrivna på varsitt rollformulär längst bak i 
detta äventyr.

Vill spelledaren använda sig av dessa rollpersoner till 
detta äventyr eller till andra så står det honom fritt att 
så göra. Notera dock att detta äventyr mycket väl går 
att spela med egna rollpersoner så det är inget krav att 
använda dem som följer med.

Om de förkonstruerade rollpersonerna används är 
vårt råd att spelledaren beskriver vardera rollpersonen 
kortfattat och att spelarna sedan väljer en varsin varvid 
de faktiskt får se spelvärdena för vad de har valt. Det bör 
nämnas att ett par av rollpersonerna är något bättre än de 
andra. Detta är meningen då de också har ett par hemlig-
heter som de helst också bör hålla hemliga så länge som 
möjligt. Dessa hemligheter bör komma som en överrask-
ning för spelarna när de väl har gjort sina val.

aktöReRna
Här beskrivs dramats huvudpersoner. Det här är män-
niskor som rollpersonerna möter i äventyret. De beskrivs 
noga. Vissa personer beskrivs mer kortfattat. Det är 
sådana spelledarpersoner som inte har så stor roll i även-
tyret och som det inte är så stor chans att rollpersonerna 
skall råka i strid med. Spelledaren får beskriva dem med 
egenskaper och färdigheter om det blir nödvändigt.

En del människor beskrivs med samma egenskaper 
och färdigheter allihop. De är framför allt hejdukar, liv-
vakter och andra som rollfigurerna kan råka i strid med. 
Deras individuella egenskaper är inte så viktiga för även-
tyret.

Markis Jean-Amie de Faorrault
En herreman som ger intryck av att vara en helt värdelös, 
bortklemad och lagom arrogant gentleman. Denne sprätt 
är en medelålders, renrakad man med ljust hår och gröna 
ögon. Han vet hur man skall bete sig men framstår som 
en total dilettant.

Han är dock något helt annat; han är nämligen en 
tyska agent som precis är på väg för att överlämna hem-
ligstämplad fransk information till sina tyska herrar. Till 
sin hjälp i detta uppdrag har han sin trotjänare och privata 
lönnmördare samt de två råskinnen Luc och Maurice och 
alla tre är de mycket lojala mot markisen.

Något som är värt att nämna är det faktum att marki-
sen har en fobi mot smuts och sjukdomar. Han tar inte 
gärna i hand och han håller sig långt ifrån oparfymerade 
bönder. Detta bör göras tydligt redan vid första mötet för 
att rollpersonerna skall uppfatta hans nackdel. 

STY: 9 TÅL: 8 RÖR: 16 UTS: 16
EGO: 17 UPP: 20 KAR: 13 BIL: 15

Yrke: Gentleman/Agent Syn: Normal
Religion: Protestant Hörsel: Utmärkt
Nationalitet: Fransman Lyssna: 26
Kön: Man  Uthållighet: 16
Ålder: 29 år  Skadebonus-När: +2
Längd: 1,64 meter Skadebonus-Skj: +1
Vikt: 61 Kg  Handlingar (Strid): 6 (7)
Storlek: 11  Initiativbonus (Strid): +7
Svärdshand: Ambidextriös Reflexförsvar: 5
Förflyttning: 8 m/SF Handlingar (Socialt): 4
Bärförmåga: 9 Kg Initiativbonus (Socialt): +5
Hjältepoäng: 4

Skadekapacitet:
4 Skråmor = 1 Lätt sår
3 Lätta sår = 1 Allvarligt sår
2 Allvarliga sår = 1 Dödligt sår

Färdigheter:
Ducka 24, Dyrka upp lås 16, Etikett 23, Filosofi 18, 
Förhandla 21, Förföra 20, Förklädnad 16, Gömma sig 
13, Leta 18, Läsa och skriva: Latinska alfabetet 16, 
Rida 12, Smyga 17, Symbolkunskap 19, Tala engel-
ska 16, Tala franska 16, Tala tyska 16, Vapen: 1-hands 
eldhandvapen 19, Vapen: Lätta klingor 32, Världs-
vana 26

Specialkunskaper:
Avancerad närstrid, Avancerade närstridstekniker, 
Ekipering, Extremt handlingssnabb, Förhörsteknik, 
Grundläggande närstridstekniker, Handlingssnabb, 
Infiltrering, Kombinera, Kontaktnät: Tysk regering, 
Snabbdragning, Stridsreflexer

Fördelar:
Ambidextriös, Extremt uthållig, Kulturell flexibilitet, 
Känna fara, Markis, Välutvecklade överlevnadsin-
stinkter

Nackdelar:
Fobi: sjukdomar, Hemlig identitet, Renlighetsmani

Utrustning:
Ypperliga kläder av senaste mode, 2 lätta värjor (+2 i 
FV, +4 i ABS), stor uppsättning luktnäsdukar, tvätt-
dukar och extra underkläder, puffert och stora eko-
nomiska tillgångar.

• � •



Luc & Maurice - Markisens livvakter
Två stora och grova råskinn iklädda fina men något ovår-
dade kläder. De ser dessutom något malplacerade i sina 
fina kläder. Det är uppenbart att de är bröder. Båda två 
är svartmuskiga och har oftast mörk skäggstubb runt den 
ovårdade mustaschen och hakskägget. De tvättar sig inte 
speciellt ofta och får med jämna mellanrum en dusch av 
parfym över sig från deras boss när de börjar lukta för 
mycket.

De talar ganska långsamt med mörk stämma och ger 
intryck av att de kanske inte är speciellt klipska, vilket 
inte stämmer; de är faktiskt är ganska normalbegåvade. I 
övrigt så är de ganska humorlösa och älskar våld.

Markisens trotjänare/lönnmördare
En liten platinablond man med mycket ljusblå ögon. Han 
saknar skäggväxt och säger aldrig något mer än i visk-
ningar, och då endast till sin herre. Han vill inte säga sitt 
namn och kallas helt enkelt ”tjänare”. Han rör sig mycket 
smidigt och tyst och har en förmåga att bara dyka upp 
där man minst anar det. Har han inget att göra har han en 
förmåga att stå och titta outgrundligt på vackra män. Han 
är dessutom inte vad han ser ut att vara utan är egentligen 
en förklädd kvinna, vilket är mycket svårt att upptäcka 
även om någon skulle få för sig att ens tänka tanken.

STY: 17 TÅL: 16 RÖR: 12 UTS: 9
EGO: 10 UPP: 16 KAR: 9 BIL: 8

Yrke: Livvakt Syn: Normal
Religion: Protestant Hörsel: Normal
Nationalitet: Fransman Lyssna: 16
Kön: Man  Uthållighet: 24
Ålder: 24 och 26 år Skadebonus-När: +3
Längd: 1,80 meter Skadebonus-Skj: ±0
Vikt: 84 Kg  Handlingar (Strid): 3
Storlek: 14  Initiativbonus (Strid): +3
Svärdshand: Höger Reflexförsvar: 3
Förflyttning: 6 m/SF Handlingar (Socialt): 2
Bärförmåga: 17 Kg Initiativbonus (Socialt): ±0
Hjältepoäng: 1

Skadekapacitet:
5 Skråmor = 1 Lätt sår
4 Lätta sår = 1 Allvarligt sår
3 Allvarliga sår = 1 Dödligt sår

Färdigheter:
Ducka 18, Förhandla 10, Gömma sig 10, Hasardspel 
8, Leta 19, Rida 12, Strid utan vapen 15, Symbolkun-
skap 10, Tala franska 8, Tala tyska 7, Vapen: 1-hands 
eldhandvapen 14, Vapen: 2-hands eldhandvapen 19, 
Vapen: Medeltunga klingor 18, Världsvana 12

Specialkunskaper:
Avancerad avståndsstrid, Avancerad närstrid, Beriden 
strid, Beskyddare, Förhörsteknik, Grundläggande 
närstridstekniker, Snabbdragning, Stridsreflexer

Fördelar:
Tur

Nackdelar:
Våghals

Utrustning:
Fina men ovårdade kläder, metallharnesk (bröstkorg/
mage, Abs När: 1T10+14/20, Abs Skj: 1T10+11/17), 
tung hjullåspistol, papperspatroner, flintlåsmusköt, 
bredsvärd, dolk, lite småmynt, tärningar samt vapen-
vårdsutrustning och diverse krimskrams och småsa-
ker.

STY: 8 TÅL: 18 RÖR: 20 UTS: 11
EGO: 14 UPP: 17 KAR: 9 BIL: 13

Yrke: Tjänare/Lönnmördare Syn: Utmärkt
Religion: Protestant Hörsel: Utmärkt
Nationalitet: Norsk Lyssna: 23
Kön: Kvinna Uthållighet: 25
Ålder: 22 år  Skadebonus-När: +2
Längd: 1,47 meter Skadebonus-Skj: +2
Vikt: 43 Kg  Handlingar (Strid): 6 (7)
Storlek: 8  Initiativbonus (Strid): +11
Svärdshand: Vänster Reflexförsvar: 6
Förflyttning: 10 m/SF Handlingar (Socialt): 3
Bärförmåga: 8 Kg Initiativbonus (Socialt): +2
Hjältepoäng: 3

Skadekapacitet:
5 Skråmor = 1 Lätt sår
4 Lätta sår = 1 Allvarligt sår
3 Allvarliga sår = 1 Dödligt sår

Färdigheter:
Akrobatik 15, Ducka 24, Dyrka upp lås 16, Etikett 
10, Fingerfärdighet 17, Förhandla 10, Förklädnad 28, 
Gifter och droger 13, Gömma sig 23, Klättra 18, Leta 
17, Läkekonst 12, Läsa och skriva: Latinska alfabe-
tet 6, Smyga 24, Symbolkunskap 16, Tala franska 10, 
Tala norska 11, Tala tyska 9, Vapen: 1-hands eldhand-
vapen 19, Vapen: 2-hands eldhandvapen 23, Vapen: 
Dolkar 23, Vapen: Kastvapen 21, Världsvana 18

Specialkunskaper:
Avancerad avståndsstrid, Avancerad närstrid, Avan-
cerade närstridstekniker, Ekipering, Grundläggande 
närstridstekniker, Handlingssnabb, Infiltrering, 
Nattsyn, Prickskytt, Snabbdragning, Strid med två 
vapen, Stridsreflexer, Transvestit

Fördelar:
Intuition, Kroppsmedvetande, Välutvecklade över-
levnadsinstinkter

Nackdelar:
Hemlig identitet, Kvinna

Utrustning:
2 Dolkar, 2 kastknivar, Lätt luftbössa, enkla mörka 
kläder

• � •



Bandithövding Friedrich Schumacher
Friedrich är en föredetta skomakare som för ett par år 
sedan blev tvångsvärvad till armén. Han vantrivdes dock 
och det tog bara något år innan han deserterade. Ända 
sedan dess har han mest drivit omkring och livnärt sig 
som rövare, då han vet att han aldrig kan återvända till sitt 
gamla liv och som bandit har han i alla fall sin frihet. Tack 
vare sin utstrålning och utmörkta ledarskapsförmåga har 
han efter hand samlat på sig sitt egna lilla rövargäng.

Han är en stor skallig man med två grova ärr över 
ansiktet och ett stort svart helskägg. Han har en närvaro 
och utstrålning som få och hans mörka ögon tycks ibland 
nästan glöda med ett inre ljus. Han är lättretlig och hävdar 
sig gärna med brutalt våld. Han är dock inte dum och går 
alldeles utmärkt att prata med så länge som man inte retar 
honom. Han rör sig smidigt trots sin storlek. Han går 
oftast iklädd mössa och en varm men sliten rock.

Banditer
Detta är Friedrich Schumachers rövarpack. De är åtta 
stycken svultna, slitna, frusna och trötta män i slitna 
kläder. De har varit med om mycket, men den nuva-
rande vintern håller sånär på att ta knäcken på dem. Enda 
orsaken till att de inte redan har gett upp är deras ledare, 
Friedrich.

De ser alla tämligen ovårdade ut, med stora skägg, 
slitna kläder som inte gör mycket för att hålla dem varma. 
De bär dessutom omkring på en utomordentlig mängd 
ingrodd smuts och luktar därför inte alltför gott.

Personligheter varierar, men vad de alla har gemen-
samt är att de är desperata och kommer att försvara sitt 
byte och sin mat till varje pris och kommer inte att fly, i 
alla fall inte så länge som deras hövding är i livet.

För enkelhetens skull har vi gett alla samma värden. 
Spelledaren kan naturligtvis ge vissa spceiella egenheter, 
kunskaper eller annorlunda spelvärden om han vill.

STY: 18 TÅL: 16 RÖR: 17 UTS: 6
EGO: 12 UPP: 13 KAR: 18 BIL: 8

Yrke: Skomakare/Bandit Syn: Normal
Religion: Protestant Hörsel: Normal
Nationalitet: Tysk Lyssna: 13
Kön: Man  Uthållighet: 24
Ålder: 25 år  Skadebonus-När: +5
Längd: 1,93 meter Skadebonus-Skj: +2
Vikt: 99 Kg  Handlingar (Strid): 4
Storlek: 17  Initiativbonus (Strid): +8
Svärdshand: Höger Reflexförsvar: 5
Förflyttning: 9 m/SF Handlingar (Socialt): 3
Bärförmåga: 18 Kg Initiativbonus (Socialt): ±0
Hjältepoäng: 1

Skadekapacitet:
5 Skråmor = 1 Lätt sår
4 Lätta sår = 1 Allvarligt sår
3 Allvarliga sår = 1 Dödligt sår

Färdigheter:
Ducka 18, Förhandla 19, Gömma sig 16, Jaga 10, 
Klättra 13, Leta 18, Navigera 14, Rida 12, Skoma-
kare 12, Smyga 17, Strid utan vapen 17, Tala tyska 
12, Vapen: 2-hands eldhandvapen 16, Vapen: Medel-
tunga klingor 21, Världsvana 12

Specialkunskaper:
Avancerad närstrid, Brottning, Grundläggande när-
stridstekniker, Ledarskap, Stridsreflexer, Vildmarks-
kunskap

Fördelar:
Djurvän, Hög smärttröskel

Nackdelar:
Efterlyst, Lättretlig

Utrustning:
Slitna men varma kläder, flintlåsmusköt, ammunition, 
dolk, sabel, vildmarksutrustning, några småmynt

STY: 12 TÅL: 13 RÖR: 13 UTS: 9
EGO: 10 UPP: 14 KAR: 9 BIL: 7

Yrke: Bandit Syn: Normal
Religion: Protestant Hörsel: Normal
Nationalitet: Tysk Lyssna: 14
Kön: Man  Uthållighet: 16
Ålder: 17-35 år Skadebonus-När: +1
Längd: runt 1,70 meter Skadebonus-Skj: +1
Vikt: runt 65 Kg Handlingar (Strid): 3
Storlek: 12  Initiativbonus (Strid): +1
Svärdshand: Höger Reflexförsvar: 3
Förflyttning: 7 m/SF Handlingar (Socialt): 2
Bärförmåga: 12 Kg Initiativbonus (Socialt): ±0
Hjältepoäng: 0

Skadekapacitet:
4 Skråmor = 1 Lätt sår
4 Lätta sår = 1 Allvarligt sår
3 Allvarliga sår = 1 Dödligt sår

Färdigheter:
Ducka 10, Gömma sig 13, Jaga 10, Klättra 13, Leta 
15, Navigera 8, Smyga 12, Strid utan vapen 15, Tala 
tyska 8, Vapen: 2-hands eldhandvapen 14, Vapen: 
Lätta klingor 15, Världsvana 10

Specialkunskaper:
Brottning, Grundläggande närstridstekniker, Vild-
markskunskap

Fördelar:
-

Nackdelar:
Efterlyst

Utrustning:
Slitna men varma kläder, flintlåsmusköt, ammuni-
tion, dolk, hirschfängare, vildmarksutrustning, några 
småmynt
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Claude Vincenteau
Claude är en sjaskig dräng som bor i ett fallfärdigt hus 
mitt i byn. Han har skitigt brunt hår och bruna ögon och 
bruna kläder. Han ger intryck av att vara en suput och 
nolla men är egentligen mycket skicklig på att ta del av 
andras värdesaker. Just att ta del av andras värdesaker och 
även mindre värda ägodelar är något som han inte ens 
kan låta bli att göra. Han lider nämligen av svår klepto-
mani, ibland vet han inte ens att han har stulit något och 
han kan ibland på fullaste allvar tro att smycket som ligger 
i hans ficka är något som han alltid har ägt.
  Eftersom han dessutom är så skicklig på det han gör 
så är det ingen som faktiskt har sett honom stjäla något 
någongång, men letar man igenom hans hus så kommer 
alla möjliga värdesaker, personliga minnessaker, krims-
krams och allsköns skräp att återigen se dagens ljus. Han 
gömmer som sagt sina skatter, mest av den anledningen 
att han faktiskt också är tämligen snål. 

Värdshusvärden Franz Berg
Stor och rultig man i 40-årsåldern, flinskallig och försedd 
med en stor rödblond slokmustasch. Han har blå djupt 
sittande ögon. Franz går klädd i knäbyxor, tjocka strum-
por, träskor, tjock skjorta samt ett läderförkläde. Han är 
trevlig men något sorgsen, då han vet att maten på värds-
huset inte kommer att räcka länge till.

Janina Berg - Värdshusets kocka
Franz hustru Janina är en liten dam i 45 år ålder, hon har 
lockigt grå blont hår, blå ögon och ett fårat ansikte som 
en gång säker varit väldigt vackert. Hon går klädd i en 
brun kjol och en gråbrun skjorta samt träskor och huckle. 
Har tidigare varit gift med Schumachers bror Adolf, som 
avled för tio år sedan i en olycka. Hon är munter och lite 
naiv.

Amelia Nacht - Värdshusets piga
Franz älskarinna Amelia är en ung kvinna i 25-årsåldern. 
Hon är rödhårig och har gröna ögon. Hon är lite tafatt, 
men klarar av uppgifterna på värdshuset galant. Franz 
fattade tycke för henne och har sedan ett år tillbaka haft 
en affär med henne, dock har de inte haft fullbordat 
samlag utan det handlar mer om kyssar och smek. Franz 
vill inte avslöja var han var natten då väskan stals, efter-
som han var hos Amelia. 

Gaston Bernard - Värdshusets dräng
Gaston är en surmulen bonddräng som helst av allt vill 
rymma och bli soldat. Han har brunt hår och bruna ögon 
och en liten mustasch. Han går klädd i bruna kortbyxor, 
grå strumpor och en grå rock.

Tre insnöade knektar
Tre legoknektar som sitter fast här och också bor på 
värdshuset. Dessa soldater har bruna rockar och grå 
byxor, samt bröstharnesk och hjälmar då de är i tjänst. De 
har hirschfängare samt flintlåsmusköter. De är alla mörk-
håriga och brunögda samt har svarta mustascher. De kan 
hyras mot standardbetalning.

Günter von Gottlieb - Tiggarmunk
Günter är en ung vandrande katolsk franciskanermunk av 
tyskt ursprung. Han är en föredetta adelsman som avsvu-
rit sig sitt arv för att istället tjäna Gud. Han bor gratis 
på värdshuset tills vädret tillåter honom att fortsätta sin 
vandring.

Han har mörkbrun munkfrisår, är slätrakad och har 
blå ögon. Han är lång och smal och ger intryck av att 
kunna gå av om någon petar på honom. Günter går alltid 
klädd i sin lätt slitna gråa munkkåpa. I övrigt så är han 
ganska sällskaplig av sig, skrattar mycket och anser att ett 
glatt leverne är något som är gott i Guds ögon.

Friedrich Schumacher - Skomakare
Byns enda skomakare. Han kan definitivt avgöra vilka som 
äger en viss typ av skor i byn om rollpersonerna behöver 
få reda på något sådant. Mannen är blond och simpelt 
klädd. Denna person är inte släkt med banditledaren.

STY: 12 TÅL: 11 RÖR: 17 UTS: 14
EGO: 8 UPP: 17 KAR: 7 BIL: 9

Yrke: Dräng/Tjuv Syn: Normal
Religion: Protestant Hörsel: God
Nationalitet: Fransman Lyssna: 20
Kön: Man  Uthållighet: 17
Ålder: 23 år  Skadebonus-När: +2
Längd: 1,58 meter Skadebonus-Skj: +2
Vikt: 55 Kg  Handlingar (Strid): 4
Storlek: 10  Initiativbonus (Strid): +5
Svärdshand: Vänster Reflexförsvar: 5
Förflyttning: 9 m/SF Handlingar (Socialt): 2
Bärförmåga: 12 Kg Initiativbonus (Socialt): ±0
Hjältepoäng: 0

Skadekapacitet:
4 Skråmor = 1 Lätt sår
4 Lätta sår = 1 Allvarligt sår
3 Allvarliga sår = 1 Dödligt sår

Färdigheter:
Boskapsskötsel 9, Ducka 14, Dyrka upp lås 22, Fing-
erfärdighet 20, Gömma sig 23, Jordbruk 12, Klättra 
19, Leta 24, Rida 10, Smyga 28, Tala franska 10, Tala 
tyska 7, Vapen: Dolkar 16, Vapen: 2-hands eldhand-
vapen 12

Specialkunskaper:
Djurvård, Ekipering, Nattsyn

Fördelar:
Känna fara

Nackdelar:
Kleptoman, Lätt alkoholism

Utrustning:
Slitna och bruna men ganska varma och välsydda 
kläder, en dolk samt en brun slokhatt. I sin stuga har 
han dock allt möjligt tänkbart och otänkbart. 
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Hans Moreau - Lutheransk präst
Hans är vad man skulle kunna kalla en typisk präst. Han 
tar inte för hårt på sin religion så länge som ingen hädar. 
Han försöker emellertid att ta väl hand om sin flock (byns 
invånare) och blir väldigt olycklig om någon fösöker göra 
någon av dem illa. Han är i femtioårsåldern, tunnhårig 
och i största allmänhet relativt tunn och sliten. 

Olivier Kaufmann - Bysmed
En bastant ljushårig karl som påminner om Dolph Lund-
gren. Han är tystlåten och lever för att forma metall till 
nyttiga föremål. Han brukar hålla sig för sig själv.

Familjen Gruber
Detta är en judisk familj. De är lite lagom utfrusna och 
brukar i största allmänhet betraktas med en viss misstro. 
Det är också denna familj som brukar få ta skulden för 
allt konstigt samt alla brott som utförs utan att det finns 
några riktiga misstänkta. Med andra ord är det familjen 
Gruber som de flesta anger som de som stal de Faor-
raults väska.

Familjen består av mor och far, fyra barn i åldern två 
till elva samt en gammal mormor.

Familjen le Roy
Claudes grannar som börjar bli trötta på att han alltid är 
uppe om nätterna och stökar. Familjen är i övrigt ganska 
väl sedda trots att de är relativt fattiga. Familjen består 
av mor, far, mormor, farfar samt åtta barn i åldrarna två 
till tio.

Mickel - värdhusets kobold
Mickel är värdshusets hustomte/kobold. Ingen är riktigt 
säker på att han finns men värdshusets ägare agerar som 
om Mickel är i allra högsta grad verklig. Det finns dock 
de som anser att de har sett en grå liten gubbe kila förbi 
i rasande fart eller som har sett ett litet ansikte plira ner 
på dem från takbjälkarna. Hur som helst så kan man som 
högst få se en skymt kobolden ifråga.

BakgRunden
Mitt i all misär kommer rollpersonerna in i bilden. De 
flesta av dem kommer från Frankrike och är på väg hem 
från Tyskland. Några är diplomater, någon en officer och 
vissa andra av det mer tvivelaktiga slaget. När de kommer 
in i handlingen befinner sig alla i en droska på väg mot 
gränsen och säkerheten.

Problemet är bara att en svårartad snöstorm drar fram 
över bygden och en droska är föga lämpad för färd under 
sådana omständigheter. De blir tvungna att stanna i en 
mindre by några mil från gränsen till Frankrike.

Äventyret börjar när kusken stannar vid värdshuset 
Die Schwartze Kobold, ungefär klockan 10 på kvällen. 
Rollpersonerna blir mer eller mindre tvungna att stanna 
där över natten, eftersom fortsatt färd är omöjlig. När de 
väl tagit in på värdshuset och fått lite mat kan spelleda-
ren låta dem få en uppfattning om läget och vilka som 
befinner sig på värdshuset. Först och främst kommer de 
att komma i kontakt med värdshusvärlden och pigan, 
bonddrängen Claude och de tre legoknektarna som fort-
farande är vakna och värmer sig vid elden.

Om spelledaren så vill kan rollpersonerna även få höra 
av värdshusvärden att det minsann bor riktigt fint folk på 
hans värdshus. En markis och hans följe sover för tillfället 
i deras två bästa rum. Nästa morgon kommer värdshu-
set samtliga innevånare att vakna av att markisens tjänare 
vänder upp och ned på stället, markisens väska innehål-
lande köpekontrakten på hans bröllopsgåva (ett lantgods 
utanför Fontainebleu) har blivit stulna under natten. Mar-
kisen är fast besluten att få reda på vem som stulit dem 
och om möjligt ta tillbaka kontrakten.

Nu är läget så att markisen inte är vem han utger sig 
för att vara. Han är i själva verket en tysk spion som varit i 
Frankrike och hämtat hemliga dokument gällande franska 
krigsstrategier. Med sig har han sin personliga livvakt, den 
norskfödda Hilda, som utger sig för att vara man. Hon är 
tystlåten och talar endast med markisen genom att viska i 
hans öra. Hon lyssnar till namnet ”Tjänare” och det bör 
tilläggas att hon är en mycket skicklig lönnmördare.

Markisen har dessutom hyrt in de båda tvillingbrö-
derna och tillika råskinnen Luc och Maurice som extra 
muskler. Han kommer med hjälp av dessa hålla ett förhör 
med alla som befinner sig på värdshuset, men förhöret 
leder ingen vart. Om någon av rollfigurerna är av nobel 
börd kommer ingen att bära hand på dem, deras ord som 
gentlemän kommer att räcka för att fria dem från misstan-
kar (åtminstone officiellt, markisen litar inte på någon).

Om rollpersonerna erbjuder sig att hjälpa markisen 
kommer han att tacka dem och säga ett en belöning 
väntar dem om de hittar tjuven och återför stöldgodset. 
Han är dock mycket angelägen om att påpeka att sigillet 
på dokumenten inte får brytas och att dokumenten blir 
värdelösa om så sker.

Nu börjar en dag fylld av misstänksamma blickar och 
anklagelser och kanske så småningom också en lösning 
på hela problemet.

del I: Byn Mettlach
Äventyret Börjar som sagt med att rollpersonerna anlän-
der till byn Mettlach och närmare bestämt till landsvägs-
värdshuset Die Schwartze Kobold.

Värdshuset Die Schwartze Kobold
Värdshuset är ett knuttimrat äldre tvåvåningshus. Det är 
lågt i tak (runt 175 centimeter). Nedervåningen består av 
matsal och kök, samt ägarens bostad. Nedervåningen har 
inga inga fönster och enda ljuset kommer från eldstaden 
samt några oljelampor. Övervåningen är till för gästerna. 
Nedan följer först en beskrivning av nedervåningen och 
därefter en beskrivning av övervåningen.
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1. Förrådsbyggnad. En liten bastant byggnad främst till 
för förvaring av ved och annat nödvändigt.

2. Stall. En större byggnad med plats för hästar. Loftet är 
fortfarande relativt välfyllt med hö.

3. Matsal. En stor mörk sal med lågt tak. Ett antal pelare 
håller uppe våningen ovanför. I bortre hörnet finns en 
hörntrappa som leder upp till nästa våning och på andra 
sidan rummet i motsatt hörn från trappan sett finns tre 
bås för de som vill intaga en mer privat måltid. I hörnet 
mitt emot ingåengen utifrån finns en hemtrevlig eldstad.

4. Kök. Ett slitet men välpolerat kök med en stor ugn. 
Här finns köksredskap, arbetsbänkar och ett skåp med 
trätallrikar, muggar och annat som kan vara bra för den 
som vill äta.

5. Förråd. Ett matförråd. Detta förråd börjar uppenbar-
ligen sina- Det finns inte många säckar mjöl eller tunnor 
med grönsaker kvar här och en del har till och med börjat 
förfaras. Det som det finns ,est av är faktiskt öl och dåligt 
rött vin.

6. Sovrum och kontor. Ägarens och hans hustrus 
privata bostad och tillika kontor. Här brukar det oftast 
vara antingen låst eller reglat inifrån.

1. Sovsal. En sal med tio enkla men rena och välskötta 
bäddar. Det finns två dörrar in till rummet och i ena 
änden finns ett fönster. Legoknektarna sover i denna sal.

2. Dubbelrum. Två dubbelrum. Här finns två sängar 
av bätte modell två små bord samt två mindre skåp. Ena 
rummet, det med ett fönster, är för närvarande upptaget 
av Luc och Maurice.

3. Läshörna. Ett litet utrymme intill trappan ner. Här 
står ett par stolar, en oljelampa hänger på väggen och fyra 
slitna böcker står på en enkel vägghylla.

4. Svit. Värdshuset stolthet, ett större rum med himmels-
säng, ett bastan klädskåp samt ett bord och en stol. En 
dörr leder in till en enkel kammare med en soffa, ett bord 
och ett par stolar. Även i kammaren finns ett skåp. Både 
i sovrummet och kammaren finns en eldstad. Här bor 

markesen och hans tjänare. Tjänaren sover på golvet vid 
ingången till rummet.

5. Enkelrum. Tre små enkelrum. I varje rum finns en 
sängar, ett skåp, ett litet bord och en lampa.

Inne på Die Schwartze Kobold
Om spelledaren så vill kan han läsa upp följande inled-
ning, eller naturligtvis hitta på en själv. I vilket fall som 
helst så skall rollpersonerna komma in i värdshuset för att 
äventyret skall kunna börja.

När rollfigurerna väl är inne och borstat av snön från klä-
derna, ser de att det förutom de själva även finns fyra 
andra gäster på värdshusets nedre våning. I ett av hörnen 
sitter tre knektar, förmodligen legosoldater, med tanke på 
att de inte bär någon direkt uniform. I hörnet mitt emot 
sitter en sjaskig bonddräng iklädd bruna yllekläder och 
dricker surmulet på en öl.

Värdshusvärden presenterar sig som Franz och frågar 
inställsamt vad herrskapet önskar, rum eller mat eller 
bägge delar. Värdshuset kan endast bjuda på enklare 
rätter såsom stuvning och gröt, men de har en del öl och 
vin kvar i sina förråd. Priserna för mat och dryck är de 
dubbla mot de vanliga på grund av hungersnöden. Pri-
serna för rum och sovsal är de normala, men Franz är 

Droskan kränger och tappar fart för 
varje minut som går. Till sist slutar 
den röra sig helt och hållet. Ni hör häs-
tarna frusta och en kall vind drar in i 
den redan allt annat än varma kupén 
när kusken sticker in huvudet och skri-
kande för att överrösta vinden nämner 
att ni just nu befinner er utanför ett 
värdshus nära gränsen och att stanna 
här är det enda alternativet om ni inte 
skall gå under i snöstormen.

När ni kliver ur ser ni genom 
snöröken ett knuttimrat värdshus 
framför er. De bland er som kan läsa 
kan med svårighet utläsa namnet 
”Die Schwartze Kobold” på en skylt 
bredvid dörren. Kusken ropar att han 
skall ta hand om ”herrskapets” bagage 
så fort som möjligt och när ni skjuter 
upp den lilla dörren möts ni av doften 
av mat och värmen som strömmar mot 
er känns som en fläkt från himlen i 
nattens kyla.
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noga med att påpeka att två av rummen är uthyrda till en 
resande ädling, något Franz är stolt över.

När rollpersonerna satt sig till bords (förutsatt att de 
vill äta vill säga), öppnas dörren och kuskarna bär in roll-
personernas bagage. Franz ropar på pigan som genast 
visar kuskarna vägen till rollpersonernas rum. Sedan för-
svinner Franz ut i köket, för att efter en liten stund åter-
vända med maten. 

När rollpersonerna ätit kommer en av knektarna att 
resa sig och gå bort mot deras bord. Han ger fina vinkar 
om att deras tjänster är till salu och att de mycket väl kan 
erbjuda sig att agera livvakter åt rollpersonerna, eftersom 
det här är farliga trakter. De kommer inte att besvära roll-
personerna om de får ett artigt och tydligt nej, men de 
försöker övertyga tveksamma rollpersoner om att rollper-
sonerna behöver deras skydd under resan.

Claude kommer att dricka tills rollpersonerna gått och 
lagt sig, han svarar surmulet på frågor om någon köper 
honom en öl. Värdshusvärden kan berätta, förutsatt att 
rollpersonerna frågar, att Claude är en dräng som arbetar 
åt en bonde i byn. Claude är en gnällig typ som ofta klagar 
på sin husbonde. Franz gillar inte Claude, som oftast vill 
ha kredit, men aldrig får det.

När rollpersonerna väl går och lägger sig är det sista 
de ser värdshusvärden som bär upp Claude i sovsalen. 
Claude verkar ha druckit lite för mycket.

Brottet
Nästa morgon (runt 06.30) så vaknar hela värdshuset upp 
av ett hiskeligt skrikande och bankande, det är ljudet en 
upprörd markis och hans vakter som försöker få alla ur 
sängen.

När rollpersonerna öppnar dörren möts de av åsynen 
av en enorm karl iklädd dyra men smutsiga kläder och 
metallbröstplåt. Bakom denne ”jätte” kan uppmärk-
samma rollpersoner se en nervös Franz stå och vaggar 
oroligt av och ann. 

”Jätten” är naturligtvis markisens råskinn Luc. Luc 
tittar snabbt på rollpersonerna och säger sedan med dov 
stämma: 

”Min mäster vill genast att herrskapet infinner sig på 
bottenvåningen, ju förr desto bättre, så raska på.” 

Luc kommer inte att bära hand på ädlingar, damer 
eller kyrkans män, men han ger sig inte utan väntar tills 
alla rollpersoner följer med honom. Han lyssnar inte på 
folk som vill diskutera utan säger att dessa får tala med 
hans mäster.

Nere i matsalen får rollpersonerna se att alla som 
arbetar eller stannar som gäster på värdshuset befinner sig 
samlade i matsalen. Vid ytterdörren står en man som är 
på pricken lik Luc och vaktar så att ingen smiter. Mannen 
vilar högerhanden på kolven till en hjullåspistol.

Närmast eldstaden sitter en förnäm herre hållande 
en näsduk för munnen. Bredvid honom står en kort och 
smärt blond yngling i fina kläder som spänner ögonen 
i rollpersonerna. Runt omkring i matsalen sitter övriga 
människor, det vill säga rollpersonernas två kuskar, en 
ung dräng, en tiggarmunk, Claude och de tre legoknek-
tarna samt naturligtvis värdshusets personal (Franz, Franz 
fru Janina och pigan).

Ädlingen tar till orda med upprörd stämma:

Markisen är verkligen angelägen om att få tillbaka sina 
dokument. Han försöker vänligt men bestämt få sin vilja 
igenom och få tillåtelse att söka igenom rollpersoner-
nas rum. Får han detta kommer de att vara friade från 
misstankar (åtminstone tillfälligt) och markisen kan då bli 
intresserad av att nyttja dem för sina egna ändamål.

Han erbjuder rollpersonerna att få hjälpa honom finna 
dokumenten. De skall få rikligt betalt (5 Livre) om de 
hittar dokumenten och den skyldige inom 3 dagar. Mar-
kisen vill dock ha rollpersonernas ord som gentlemän/
damer på att de inte skall undanhålla honom något ifall 
de skulle finna ledtrådar om antingen vart dokumenten 
befinner sig, eller om de är tjuven på spåren.

Vältaliga rollpersoner kan ju komma med förslaget att 
förhöra alla som vistas på värdshuset, något som marki-
sen tycker är en god ide. Om rollpersonerna kommer med 
ett sådant förslag vill markisen dock att Luc skall närvara 
under förhören, för att sedan kunna avlägga rapport.

”Mitt herrskap och tjänstefolket med 
för den delen, något fruktansvärt har 
hänt, jag Markis Jean Amie de Faor-
rault har blivit bestulen under den 
gångna natten.”

”Det som stals från mig var heller 
icke ett föremål av ringa värde, utan 
en väska innehållande de köpekon-
trakt jag fört med mig, köpekontrak-
ten på mitt lantgods i Fontainebleu!”

”Kontrakten var förvarade i en 
oansenlig axelremsväska av läder, 
denna förvarades fram till i morse på 
mitt rum. Nu vill jag att alla här på 
värdshuset, frivilligt låter min betjänt 
Luc söka igenom ert bagage bara för 
att vara på den säkra sidan.”

”Om inte annat så skulle ju ett 
bevis på er oskuld vara att föredra 
eller hur mitt herrskap.”

Markisen pekar mot mannen vid 
dörren.

”Maurice här har redan sökt 
igenom det simpla tjänstefolket här 
på värdshuset och de visade sig vara 
just simpla, men ändock ärliga män-
niskor. Nå mitt herrskap, har jag er 
tillåtelse?”
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Något som bör tilläggas är att stormen har bedarrat 
något, så det är fullt möjligt att röra sig relativt obehindrat 
utomhus under morgonen och tidig förmiddag.

del II: heMlIgheteR
Det finns gott om hemligheter att finna på Die Schwartze 
Kobold. Pigan och värdshusvärden har en hemlig kär-
leksaffär, det finns en livs levande kobold (eller det är i 
alla fall något man är övertygad om), alltså en hustomte 
på värdshuset och vem är egentligen markisens mystiske 
tjänare?

Följande individer vet om något viktigt, eller har någon 
form av hemlighet som rollpersonerna kan komma på 
spåren om de bara anstränger sig lite.

Gaston Bernard - Dräng på värdshuset
Gaston sover vanligtvis i stallet, han och kuskarna spelade 
kort under kvällen och sov sedan hela natten. När Gaston 
vaknade och gick ut för att sköta sina sysslor, så upptäckte 
han att bägge dörrarna på värdshuset var igensnöade och 
måste skottas upp. Alltså kan ingen ha lämnat värdshuset 
under nattens sista timmar.

Franz Berg - Värdshusvärden
Franz har något att dölja gällande hans nattliga aktiviteter. 
Han vill inte svara på vart han varit utan slingrar sig och 
håller på. Det är dock inte han som stulit dokumenten, 
nej han har en kärleksaffär med pigan Amelia och har 
kelat med henne i köket under småtimmarna.

Amelia - Pigan
Amelia har under natten kelat med Franz. Amelia är lite 
lätt mentalt underutvecklad och fattar inte att hon på 
något sätt begår en synd, prästen säger ju att Gud förlåter 
en om man gör orätt, så det är ju bara att be om förlåtelse 
en gång i veckan så löser sig allt.

Hon är däremot inte så dum att hon inte fattar att 
Franz fru skulle ha något emot saken och försöker därför 
spela mer tafatt än vad hon är. Amelia sitter dock inne 
med information, för hon såg någon gå runt och snoka i 
köket, strax efter Franz hade lämnat henne för att sova. 
Någon som inte var Franz smög förbi henne och ut mot 
bakdörren.

Günter von Gottlieb - Tiggarmunken
Bor i stallet. Tycker sig ha sett något oknytt blänga på 
honom från stallets takbjälkar. Detta oknytt kan mycket 
väl ha varit den surmulne hustomten Mickel, som inte 
gillar att katoliker bor i hans husbondes hem.

Mickel - Kobold
Gillar inte Katoliker och bryr sig inte om gästernas 
göromål. Om han nu ens finns vill säga...

Claude - Den insnöade bonddrängen
Claude som blev insnöad kvällen innan och fick sova 
ruset av sig i värdshusets sovasal är faktiskt den som är 
skyldig.

Han lider av kleptomani och fick för sig att stjäla väskan 
under natten. Maurice som satt på vakt utanför Markisens 
dörr, hade tillfälligt slumrat till och det var en smal sak 
för den smidige Claude att dyrka upp dörren och smyga 
in och ta väskan. När han väl hade stulit väskan så smög 
han ned på nedervåningen, knuffade upp bakdörren och 
gömde väskan utanför stallet. Eftersom det snöade kraf-
tigt så räknade Claude med att hans spår skulle försvinna, 
vilket de också gjorde.

Skulle rollpersonerna tro att det är Claude som är 
tjuven, så kommer denne att slingra sig. Är de säkra på 
sin sak och överlämnar honom till markisen, så blir mar-
kisen nöjd. Han ber Maurice att hålla fast Claude medan 
han förhör honom.

Claude är inte så dum att han inte vet att han kommer 
att hängas på fläcken av markisen om han avslöjar var 
dokumenten befinner sig, så han begär att de skall över-
lämna honom till Sheriffen, först då kommer han att 
avslöja vart dokumenten finns. Detta vägrar markisen 
att göra. Claude skall straffas av honom själv och ingen 
annan. Han kommer att låta Maurice ta ut Claude i snön 
och slå ur honom var dokumenten finns.

Claude lyckas dock med en desperat plan, han lyckas 
få fram en dolk ur sin stövel, hugga Maurice i foten och 
slippa ur hans grepp. Därefter skjuter han den skadade 
jätten med hans egen pistol, stjäl en häst och ger sig av. 

Maurice - Markisens tjänare och livvakt
Maurice är inte helt säker, men han tror att han kan ha 
slumrat till under sitt vaktskift. Maurice och Luc är som 
sagt var tvillingbröder och Luc kommer att undanhålla 
informationen om att hans bror skulle ha sovit under 
vakten från markisen.

Ledtrådar
När Claude åter igen kom in på värdshuset glömde han 
dock en sak. När Claude återkom så glömde han torka 
fötterna och hans stövlar lämnade ett svagt fotavtryck 
innanför dörren till köket.

Om någon undersöker saken kan de se stövelavtrycket 
och matcha det mot antingen Claudes eller Franz vinter-
stövlar. Om de dessutom tar sig tid att gå till byns skoma-
kare så kan han bekräfta att Franz och Claude är de enda i 
byn som har den storleken på skor. De har nämligen båda 
ovanligt små och förhållandevis breda fötter.

Om någon av rollpersonerna betraktade Claude när 
han satt och drack under föregående kväll, så kan de 
komma ihåg att något saknas. Claude bar under före-
gående kväll en ring på sitt finger. Såg ut som en för-
lovningsring. Claude har inte kvar ringen, han har tyvärr 
tappat den under stölden och ringen ligger under Marki-
sens säng.

Amelias har som sagt sett någon röra sig genom köket 
under småtimmarna och hon är säker på att det inte 
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var Franz. Han brukar nämligen alltid klappa henne på 
kinden när han går förbi hennes säng.      

Villospår.
Skulle det gå för lätt så kan SL lägga in följande villo-
spår:

Mitt under ett förhör får en av rollpersonerna (för-
slagsvis förhörsledaren) syn på en liten man i grå kläder 
som tittar ned på dem från en av takbjälkarna. Den lille 
mannen (som är ungefär 20 cm hög), pekar på rollperso-
nen och drar fingret över halsen. Sedan försvinner den 
han i tomma intet. Den lille mannen är givetvis Mickel 
som vill varna rollpersonen (förutsatt att denne inte är en 
kyrkans man) för vad som kan ske, men det lär inte göra 
någon nytta, utan bara förvirra dem ännu mer. 

 Skulle någon av rollpersonerna vara uttalad katolik, 
eller vara en kyrkans man, så försöker hustomten göra 
livet surt för denne. Annars är det Günter som råkar illa 
ut. Mitt under ett förhör så kommer Maurice in och ber 
rollpersonen att besöka markisens rum. En av rollperso-
nens ägodelar har återfunnits där inne och markisen vill 
ha en förklaring.

Skulle det vara så att det är Günter som drabbas, så är 
det istället hans halssmycke, ett träkors, som återfinnes.

del III: Jakten på en tJuv
Om inte rollpersonerna lyckas att avslöja Claude under 
förmiddagen så kommer denne att fortsätta spela oskyldig 
fram till eftermiddagen. Claude börjar dock få kalla fötter 
och tar tillfället i akt (förslagsvis när rollpersonerna håller 
på att förhöra någon annan, eller när de blir ombedda att 
gå till Markisens rum för rapport, eller för att rentvå sig 
från eventuella villospår) och fly.

Claude kommer att slå Franz medvetslös och fly ut till 
stallet. När han har nått stallet kommer han att utkämpa 
ett kort knivslagsmål med kuskarna och drängen, för att 
efter att ha satt dem ur stridbart skick stjäla en droskhäst 
och rida mot gränsen.

Rollpersonerna kommer då att få uppleva hur den 
skadade Gaston kommer instapplande och berättar om 
händelsen. Markisen vill att rollpersonerna genast skall 
sätta efter och beordrar Luc att göra det samma.

Det finns fem hästar i stallet, men två tillhör markisens 
slädekipage och Luc vägrar låta rollpersonerna använda 
dem. Varje häst kan bära högst en vikt 150 kilo, vid högre 
belastning vägrar de gå. Markisen skall skicka sina två 
andra tjänare efter med släden så fort han kan. Nu gäller 
det för rollpersonerna att skynda sig på, det är ungefär 
två timmar tills solen går ned och vinden ökar sakta men 
säkert i styrka.

Rollpersonerna får rida ungefär en halvmil i snöröken 
för att komma ifatt Claude, det går inte att rida särskilt 
fort i den tunga snön och de måste ideligen sitta av för att 
se efter att spåren är riktiga. När de väl hinner ifatt Claude 
är det redan för sent för Claude är död och hans lik ligger 
i en snödriva nära vägen.

Om rollpersonerna genomsöker liket finner de att 
Claude förmodligen dött av ett bajonettstick i hjärtat. 
Den enda tillhörighet de hittar på kroppen är Claudes 
kniv (har Claude huggit Maurice är kniven blodig, annars 
är den ren). Runt kroppen kan rollpersonerna med lätthet 
se ett antal fotavtryck i snön, spåren leder in mot en 

gles skog belägen några hundra meter från vägen och de 
åtföljs av hov spår från en ensam häst.

In i Skogen
Om rollpersonerna väljer att följa spåren som leder in i 
skogen, kommer de efter att ha ridit ungefär fyra kilome-
ter att komma ut på andra sidan av den. Nu kan rollfigu-
rerna tydligt se att spåren leder ner i en liten dalgång och 
rakt framför dem, på andra sidan dalen (ca 500m), så ser 
det en liten kulle vars topp kröns av en gammal borgruin. 
En svag rökpelare syns stiga upp från ruinen. 

Borgruinen, rövarnas fäste
Här följer en kortare beskrivning av själva ruinen. Själva 
borgen ligger som sagt på en kulle, men är till stor del 
förfallen. Ganska mycket av all sten som använts till själva 
borgen är sedan länge dessutom bortfraktat för använd-
ning till annat. Det mest intakta är faktiskt ett av murens 
hörntorn. Själva kärntornet är det i princip bara ett taklöst 
markplan kvar på och endast en åttondel av muren finns 
kvar i sådant skick att den kan kallas mur.

1. Mur med trappa upp. En någorlunda välbevarad del 
av muren. Det leder dessutom en trappa upp till själva 
kreneleringen.

2. Kärntorn. Resterna av kärntornet. Endast grunden 
med markplan återstår och hela är dessutom fyllt med 
bråta.

3. Trappa. En trappa som en gång i tiden ledde upp till 
kärntornets port. Trappan slutar numera i en avsats.

4. Bit av våningsplan. I kärntornets ena hörn finns res-
terna av ett våningsplan. Golv med resterna av en inner-
vägg kan ses men är i princip omöjlig att nå.

5. Porttorn. Ett återstående porttorn av de två som en 
gång i tiden utgjorde själva porten. Tornet är dock helt 
urholkat och har inget tak. Snön ligger här i drivor.

6. Helt torn. Borgens enda riktiga välbevarade del. 
Tornet är ungefär tio meter högt. Det har ett markplan 
samt en spiraltrappa som leder upp till ett vaktrum i höjd 
med muren. Det är här som banditerna har sitt tillhåll och 
det är även här som väskan kan återfinnas.
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Konfrontationen
Om rollpersonerna väljer att sitta av, binda hästarna och 
smyga fram mot borgen är risken att de upptäcks minimal. 
Rövarna är så hungriga att de genast satte igång att grilla 
hästen. Det finns endast en stackars vaktpost utplacerad 
och han är alldeles för sugen på hästkött för att kunna 
koncentrera sig på sin uppgift medan de andra äter.

Väljer de istället att rida fram mot ruinen så får spel-
ledaren slå ett slag för vaktens Lyssna, lyckas han så är de 
upptäckta och rövarna lägger sig genast i bakhåll. Kloka 
rollpersoner kan alltså med lätthet smyga fram och över-
manna vakten.

Rövarna är alldeles för upptagna med att stilla sin 
hunger för att ha en chans att genomföra ett organiserat 
försvar om de blir tagna på sängen. De kommer att skjuta 
vilt åt alla håll då rollpersonerna dyker upp framför näsan 
på dem. Inne i det välbevarade tornet ligger sedan väskan 
med dokumenten orörd.

Slutar mötet med rövarna till rollpersonernas fördel kan 
spelledaren låta markisens släde dyka upp direkt efter 
striden. I släden sitter markisens ”Tjänare” och Maurice 
(om han lever). Finns det några tillfångatagna rövare på 
platsen kommer Maurice, Luc och ”Tjänaren” att avrätta 
dem på platsen och sedan erbjuda två av rollpersonerna 
att ta väskan och följa med dem tillbaka till värdshuset på 
släden. Luc och de andra får ta sig tillbaka på samma sätt 
som de tog sig dit.

Tittar rollpersonerna i dokumenten innan markisen 
anländer så kommer de snabbt att märka att det är mycket 
hemligstämplat material och att markisen antagligen inte 
alls är den han utger sig för att vara.

Väljer rollpersonerna att ändå överlämna väskan med 
dokumenten så kommer markisen att märka att de har 
tittat i hans kära papper och kommer att göra allt för att 
få dem dödade (även om det var hans plan redan från 
början så blir den nu genast mycket mer desperat).

Vägrar rollpersonerna att av någon anledning över-
lämna dokumenten så kommer det att resultera i strid och 
äventyret kommer antagligen att sluta redan här.

del Iv: avSlutnIngen
När alla rollpersoner väl är tillbaka på värdshuset så får 
de ta igen sig med en god natts sömn. Nästa morgon 
kommer markisen att bjuda in dem till sitt rum och hans 
tjänare överräcker en påse mynt till var och en av dem. 
Sedan ber han sin ”Tjänare” att öppna en flaska vin och 
bjuder rollpersonerna en skål ur var sin tennmugg.

Vinet är förgiftat med Arsenik och rollpersonerna 
kommer att känna verkningarna av det efter några timmar. 
Markisen och ”Tjänaren” är sedan länge tåliga mot giftet 
och dricker vinet utan att fara illa.

Skulle rollpersonerna bli misstänksamma och vägra ta 
emot skålen, låter markisen dem slippa, men han kommer 
att skicka sin ”Tjänare” med ett brev till sheriffen om att 
anhålla rollpersonerna för stöld.

Hans tjänare kommer att, med våld om så krävs, 
försöka hindra rollpersonerna från att lämna värdshu-
set. Markisen och ”Tjänaren” ingriper om rollperso-
nerna klarar av Luc och Maurice. När striden väl är över 
så anländer sheriffen och då får rollpersonerna återigen 
bevisa sin oskuld. Sheriffen som är franskättad kommer 
att låta dem gå ifall han får genomsöka Markisens portfölj 
och hittar dokumenten.
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NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Pierre Mori
Officer-Kavallerist Major

13
16
17
9
10
13
17
10

4
4
5
3
3
4
5
3

Man
   29 år
          47-08-12
                  Bonde
          Dräng
          Fransman
        Fontainebleau
     Fontainebleau
     Katolik

 Brun   Ljus
     Kortklippt och ljusbrunt med en hel del 
inslag av grått
                Stor och välbyggd
          Stor man med flera ärr och lever-
fläckar spridda över kroppen. Bär en 
ståtlig svärtad mustasch.
     Normal         Normal              13
            Höger               172 cm       78 kg

               Trevlig, heroisk och 
självgod

           Djärv men tänker alltid 
över saker och ting innan han 
försätter sig i fara, vilket han 
ofta gör.

          Bli ekonomiskt oberoende

           Sin karriär och militär-
livet samt sin trolovade. Pratar 
inte om mycket annat.

                 Uppväxt som son till en simpel 
dräng. Kom senare att adlas för sina 
bedrifter i strid och steg till graden 
major. Har precis blivit hemkallad från 
kriget med anledning av att han ska på ett 
viktigt möte med den franska militärled-
ningen.
Förlovade sig strax innan kriget med 
Monique de Guiseppe och gjorde sig samti-
digt till fiende med sprätten och ädlingen 
Milo Petit.

               Far och mor samt 
syskon Leon och Marie.
Är trolovod med Monique de 
Guiseppe.

                   Ärkerivalen Milo 
Petit

9
6
8
7
8
10
7
10
8
8
9
10
9

10
8
9
10
9
10
9
9
9

9
9
9
9

10

8

10

19
6
8
7
8
10
7
18
8
8
9
10
19

10

10
8
9
10
19
10
9
9
9

10
4

19
13
9
9

Jordbruk
Boskapsskötsel
Etikett
Symbolkunskap
Taktik
Tala tyska
Tala franska
L/S Latinska alf.

3
3
3
3
3
3
3
3

9
3
1
5
10
5
5
4

12
6
4
8
13
8
8
7

0
2

Beriden Strid
Pashas ringen
Rustningsvana
Avancerad Närstrid

Avancerad 
Avständsstrid

Grundläggande 
närstridstekniker

Rida
Strid utan vapen (sid 90)

25
15

40

10
10

20

Nyadlad
Extrem uthållighet

Chevaleresk
Sexualneuros 
(masochist)



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Fältvärja
Flintlåspistol

19
19

1-9
1-9

10-14
10-13

15-19
14-18

20+
19+

1T10+14/20
1T10+4/10

N
L

-
-

-
10

-
15 m

10
9

10
10

1,0
0,4

1,3
1,4

Flintlåspistol 15 m 30 m 45 m 60 m 75 m 90 m Livre
Sou
Denier

28

150 Livre/År

13
26
39
52
65
78

13
26
39
52
65
78
91

13

9
18
36
54
5
2
18
9
9
5

2
5
9
14
1
0,5
5
2
2
1

13
+4
+2
+5
4
6
19

5
4
3

Gehäng värja
Koffert
Kruthorn
Krut till 12 laddn.
12 kulor
Flinta
Reservfjäder
Parfym
Rakkniv

Fin skjorta
Fina skor
Fina byxor
Fin väst
Fin livrock
Fina handskar
Strumpor
Linneunderkläder
Fin plymhatt
Kravatt

3

16 32



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Raul de Monique
Präst/Lönnmördare Prost

8
7
16
5
15
17
13
18

2
2
4
2
4
5
4
5

Man
   53 år
       
                  Prästerskap
          Kaplan
          Fransman
         Paris
    
     Katolik

 Blå   Ljus
     Grått tjockt långt hår som är naturligt 
vågigt. Ser ungefär ut som en allongeperuk
                Smal och senig
          Lång och smal grånad äldre man med 
skarp blick och en aura av auktoritet. Har 
ett grått patriarkaliskt helskägg.
     God          Normal              17
            Ambidex.          186 cm       85 kg

               Fanatisk katolik, han 
är otäck och auktoritär.

           Lugn och beräknande. 
Gillar inte hädelser och konstiga 
världsuppfattningar och visar 
det också.

          Sprida tron

           Religion och latin

                 Uppväxt i Paris som son till en 
präst. Fadern påstod att han och tvilling-
brodern var hittebarn som fadern tagit 
hand om. Han rymde hemifrån vid ung 
ålder och togs så småningom hand om och 
tränades av en katolsk extremistgrupp till 
lönnmördare i kyrkans tjänst.Han återför-
enades senare med familjen och utbildade 
sig till präst.
Senast har han varit i Tyskland på resa 
och har färdats ett bra tag med sällska-
pet.

               Enda nära släkt fort-
farande vid liv är tvillingbro-
dern Jaques med familj. Jaques
livnär sig som skrivare.

                   Hans hemliga iden-
titet är efterlyst av både den 
franska och den tysk-romerska 
regeringen.

9
6
8
8
4
8
9
8
8
8
6
8
6

8
6
6
8
6
8
6
6
6

9
9
9
9

10

5
6

2

10

19
6
13
14
4
8
9
8
8
10
6
18
6

10 18
7
6
8
6
8
6
6
6

10
10
20
10
10

Teologi
Symbolkunskap
Filosofi
Administration
Geografi
Dyrka upp lås
Världsvana
Tala tyska
Tala franska
Tala latin
L/S Latinska alf.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
5
1
6
5
8
7
8
9
7
14

14
9
6
10
9
12
11
12
13
11
18

+3
3

Handlingssnabb
Snabbdragning
Ekipering
Avancerad Närstrid

Avancerade när-
stridstekniker

Gömma sig

20
10
20

50

10
5
5
10

30

Ambidextriös
Uthärda tortyr
Överlevnadsinstinkt

Fanatisk katolik
Spindelfobi
Hemlig identitet
Efterlyst

                 Leta +1 (inräknat 
i FV), Alla avståndsvapen +1 
(inräknat i FV), Uthållighetsslag 
+5



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

2 dolkar 18 1-13 14-19 20-22 23+ 1T10+9/15 L - - - 5 8 0,4 0,3

Livre
Sou
Denier

28

75 Livre/År

7
14
21
28
35
42

7
14
21
28
35
42
49

7

8
16
32
48
4
2
16
8
8
4

2
3
6
10
1
0,5
3
2
2
1

16
+1
+1
+4

5 (6)
5
19

4
3
2

Koffert
Silverkrucifix
Bibel
Rakkniv

Stövlar
Skjorta
Prästkappa
Hatt
Linneunderkläder
Kravatt

3

7 11



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Jean-Jaques Costeau
Diplomat Chargé d’affairs

10
10
14
14
13
9
13
15

3
3
4
4
4
3
4
4

Man
   19 år
          
                  Adel
          Baron
          Fransman
        Fontainebleau
     Paris
     Katolik

 Blå   Ljus
     Kortklippt ljusbrunt hår dolt under en 
svart allongeperuk
                Smärt och spänstig
          Vacker charmig yngling med smalt 
ansikte. Har en mörk mustasch och ett 
litet hakskägg.
     Normal         Normal              9
            Vänster            176 cm        70 kg

               Intensiv, charmig och 
alltid diplomatisk.

           Verkar lite rastlös 
men annars alltid propert och 
belevat.

          Ära för sig själv och sin 
ätt.
           Filosofi, hasardspel och 
samlag.

                 Som enda son till den berömde 
baron Paul Costeau var det självklart att 
Jean skulle gå långt i livet. Jean fick tidigt 
lära sig politikens ränker och spel och är 
dessutom en utmärkt tolk. Trots av att 
han ännu inte är gift så är han en erfaren 
älskare. Tyvärr lider denna yngling av spel-
mani och förlorar ständigt pengar då han 
är en usel spelare.

               Far och mor samt 
systrarna Pauline och Marie.
Fadern är baron Paul och 
modern är Jeanette.

                   Många fiender, 
främst på grund av att han 
förlorat i spel och smitit från 
betalningen hemma i Paris.

Känner en domare i hovrätten i 
Paris.

7
8
8
7
6
8
7
8
8
8
7
8
7

8
6
7
8
7
8
7
7
7

7
7
7
7

6
8

6

7
14
16
7
6
8
7
14
8
8
7
8
7

5

8
6
7
13
7
8
7
7
7

8 15
7
7
7

Etikett
Geografi
Symbolkunskap
Värdera
Medicin
Filosofi
Hasardspel
Tala tyska
Tala franska
Tala engelska
Tala arabiska
L/S Latinska alf.
L/S Arabiska alf.

4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4

8
2
8
2
5
3
1
8
8
8
5
8
5

12
6
12
5
9
7
4
12
12
12
9
12
9

+1
3

Älskogskonst
Kontaktnät
Kombinera

Avancerad 
Avständsstrid

Franska regeringen
2 handlingar samtidigt

10
15

25

5
15

20

Språkbegåvning
Inflytelserik vän

Höjdskräck
Spelgalen



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Dräktvärja
Flintlåsrepeterpistol 
(10 kulors magasin)

13
15

1-11
1-9

12-17
10-13

18-22
14-18

20+
19+

1T10+10/16
1T10+3/9

L
L

-
-

-
2/20

-
15 m

6
10

10
10

0,8
0,4

0,6
1,6

Flintlåsrepeterpistol 15 m 30 m 45 m 60 m 75 m 90 m Livre
Sou
Denier

100

75 Livre/År

10
20
30
40
50
60

10
20
30
40
50
60
70

10

7
14
28
42
4
2
14
7
7
4

2
5
9
14
1
0,5
5
2
2
1

13
+1
+1
+1
3
4
7

4
3
2

Gehäng värja
Koffert
Kruthorn
Krut till 12 laddn.
12 kulor
Flinta
Parfym
Luktsnus
Kortlek
Örhängen
Signetring
Musch, 10 st
Skrivdon
Smink
Mouchoir
Rakkniv
Kondom, 2 st

Fin skjorta
Fina skor
Fina byxor
Fin väst
Fin livrock
Fina handskar
Strumpor
Linneunderkläder
Fin plymhatt
Allongeperuk
Fin mantel
Kravatt
Pälsmuff

2

10 15



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Charlotte Bernard
Kurtisan/Spion

7
7
9
17
14
17
13
15

2
2
3
5
4
5
4
4

Kvinna
   23 år
          53-02-05
                  Borgare
          Köpman
          Fransyska
        Paris
     Paris
     Katolik

 Brun   Blek
     Långt brunsvart hår uppsatt i en frisyr 
bestående av ett virrvarr av lockar.
                Vek och smal.
          Blek mycket vacker kvinna med 
smalt ansikte och stora ögon. Ger intryck 
av att vara liten, späd och försvarslös.
     Normal         Utmärkt             23
            Höger               149 cm       42 kg

               Trevlig och inställsam 
men också mycket målmedveten.

           Inställsam och flirtig. Är 
dock alltid på sin vakt

          Få ett erkännande för sin 
insats för den franska staten
           Sin karriär som spion.

                 Uppfostrad av sin åldrade mor 
som blev änka några månader innan Char-
lotte föddes. Modern lärde sin dotter att 
kvinnor kan och att hon skulle älska sitt 
land. Gifte sig tidigt med en äldre köpman, 
som dock dog av okända orsaker två 
månader senare.
Hon har efter detta sedan länge agerat 
spion åt den franska regeringen, vilket 
också är anledningen till att hon vistats i 
Tyskland. Nu är hon dock äntligen på väg 
hem. 

               Ingen familj och är 
änka sedan länge och nöjd med 
den statusen

                   Har gjort sig ovän 
med ett stort antal tyskar och 
tycker själv inte om resten av 
den tyska befolkningen.

8
8
8
7
4
7
9
7
8
8
5
6
5

6
5
5
6
5
6
5
5
5

8
8
8
8

8
8
3

8

3

8
16
16
10
4
7
17
7
8
8
5
9
5

8 14
5
5
6
5
6
5
5
5

8 16
8
8
8

Bokföring & räkenskap
Värdera
Etikett
Gifter & droger
Symbolkunskap
Förklädnad
Dansa: Hovdans
Skaldekonst
Världsvana
Tala tyska
Tala franska
L/S Latinska alf.

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

3
3
8
3
8
8
4
3
8
8
8
8

7
7
12
7
12
12
7
7
12
12
12
12

+2
3

Ekipering
Förhörsteknik
Infiltrering

Avancerad 
Avständsstrid

Förklädnad
Förhandla
Världsvana

10
10

20

5
10
10
5

30

Kulturell flexibilitet
Rikedom

Hemlig ID: Spion
Kvinna
Förföljelsemani
Höjdskräck



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

3 stiletter
Flintlåspuffert

14
16

1-15
1-11

16-19
12-16

20-22
17-20

23+
21+

1T10+4/10
1T10+2/8

L
L

-
-

-
8

-
5 m

4
5

7
8

0,4
0,2

0,2
0,3

Flintlåspuffert 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m Livre
Sou
Denier

120

75 Livre/År

7
14
21
28
35
42

7
14
21
28
35
42
49

7

5
10
20
30
3
1
10
5
5
3

3
5
10
15
2
0,5
5
3
3
2

8
-1
0
0
2
3
8

4
3
2

12 Papperspatroner
Flinta
Patronkök
Smink
Signetring
Koffert
Fickspegel
Parfym
Smycken
Solfjäder
Musch, 10 st
Silverkam
Atropin
Mask

Chemise
Fina skor
Fin vintermössa
Fin korsett
Livstycke i silke
Fin kjol
Fin underkjol
Strumpor

3

7 11



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Pierre de Monet
Vetenskapsman/Ockultist

8
7
9
11
20
11
13
19

2
2
3
3
5
3
4
5

Man
   38 år
          
                  Borgare
        Köpman med handelshus
          Fransman
        St Malo
     Paris
     Satanist

 Brun          Mycket blek
     I det närmaste skallig, något som döljs 
av en mörkbrun allongeperuk.
                Blekfet
          Blek men ej onaturligt blek, lite 
stram hållning. Har en mörkbrun mustasch 
och ett kraftigt hakskägg
     Nedsatt         God                    14
            Höger               148 cm       73 kg

               Vänlig och inställsam 
till en början men hans sanna 
jag bryr sig bara om sig själv.

           Stelt och pedantiskt 
dock ständigt vaksam. Dricker 
ofta.

          Makt och kunskap

           Det ockulta men försö-
ker dock hemlighålla detta så 
gott det går.

                 Föddes som son till en köpman 
som handlade med livsmedel och fick en 
relativt god utbildning. Började vid vuxen 
ålder att studera det ockulta genom ett 
antal dyrt införskaffade skrifter.
Efter faderns död reste Pierre runt i 
Europa i jakt på kunskap. Försöker för till-
fället ta sig tillbaka till Frankrike för att 
träffa sin gamle vän Mauri för att disku-
tera en ritual.

               Inga nu levande.

                   Inga viktiga 
förutom de andra rollperso-
nerna samt Mauri, en fransk 
ockultist av det mindre dugliga 
slaget.

6
7
9
6
4
7
8
7
9
9
5
6
5

6
5
5
6
5
6
5
5
5

6
6
6
6

8

8

14
7
17
6
4
7
8
7
9
9
5
6
5

6
3
5
6
5
6
5
5
5

8 12
4
4
4

Värdera
Bokföring & räkenskap
Matematik
Symbolkunskap
Gifter & droger
Kemi
Läkekonst
Mysticism
Ockultism
Världsvana
Skådespeleri
Astronomi
Teologi

Tala tyska
Tala franska
Tala latin
L/S Latinska alf.

3
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5

5
5
5
5

3
3
2
8
8
2
8
8
8
4
4
1
8

8
10
8
8

6
8
7
13
13
7
13
12
13
8
8
6
13

13
15
13
13

+8
5

Tortyr
Riter & förbannelser
Snabbläsare
Oration
Historieberättare

Läkekonst
Ockultism
Läsa & skriva
Förhandla
Förhandla

10

10

10
5
5
5
10

35

Kulturell flexibilitet Pedant
Hemlig identitet
Alkoholist
Fobi mot kyrkor
Förföljelsemani

                Leta -2, alla avstånds-
vapen -2
Allt redan inräknat i FV



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Lätt flintlåspistol 12 1-10 11-15 16-19 20+ 1T10+3/9 L - 9 10 m 7 9 0,3 0,8

Lätt flintlåspistol 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m Livre
Sou
Denier

86

150 Livre/År

8
16
24
32
40
48

8
16
24
32
40
48
56

13

5
10
20
30
3
1
10
5
5
3

2
5
9
14
1
0,5
5
2
2
1

8
8
-1
0
3
0
2

4
3
2

Koffert
12 Papperspatroner
Flinta
Reservfjäder
Tennplunta
Skrivdon
Anteckningsbok
2 flaskor cognac

Skjorta
Skor
Byxor
Väst
Sliten livrock
Handskar
Strumpor
Linneunderkläder
Plymhatt
Resekappa
Allongeperuk

2

16 32



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Emma Strauss
Köpman/Äventyrerska

12
10
17
12
14
9
11
16

4
3
5
4
4
3
3
4

Kvinna
   47 år
          
                  Borgare
        Köpman med handelshus
          Tyska
        Königsberg
     Ingen
     Katolik

 Blå   Solbränd
     Långt uppsatt i en knut i nacken. Ett 
och annat grått hårstrå syns
                Lång, smal och vältränad.
          Hon är relativt söt, med runt 
ansikte och smilgropar i kinderna. Dock 
syns en del rynkor på grund av åldern
     Normal         Normal              13
            Höger               175 cm       68 kg

               Levnadsglad och god-
modig. En viss bitterhet lyser 
dock igenom ibland

           Beter sig lite som en 
pojkflicka, och egentligen inte 
alls som en dam borde, vilket 
antagligen är största orsaken 
till att hon aldrig varit gift
          Njuta av livet och se så 
mycket som möjligt av världen
           Resande, prickskytte, 
rida och bergsbestigning.

                 Dotter till en välbärgad köpman. 
Större delen av familjen blev dock utren-
sad av häxjägare i hennes ungdom och 
mycket av släktens ägor övertogs av 
staten och kyrkan. Hon begav sig ut som 
äventyrerska och lycksökerska efter detta 
och har sedan dess mest rest runt, sett 
världen och varit med om en hel del.

               Har kontakter i de 
flesta stora tyska och franska 
städer. Har släkt i Paris annars 
finns inte mycket av familjen 
kvar.

                   Fiender till kyrkans 
häxjägare och alla fanatiskt 
troende på grund av den förrö-
delse religionen ställt till med i 
hennes familj.

8
7
7
7
7
8
7
8
7
7
9
10
9

10
7
9
10
9
10
9
9
9

8
8
8
8

10
2
12
5
12

5
10

18
9
19
12
19
8
12
18
7
7
9
4
0

2 12
7
9
10
9
10
9
9
9

12
10

20
18
8
8

Administration
Djurkännedom
Geografi
Matematik
Navigera
Spåra
Värdera
Världsvana

Tala engelska
Tala tyska
Tala franska
L/S Latinska alf.

4
4
4
4
3
3
3
3

4
4
4
4

5
4
10
4
8
4
3
6

4
8
7
8

9
8
14
8
11
7
6
9

8
12
11
12

+2
3

Riktningssinne

Avancerad 
Avständsstrid

15

20

35

10
10

20

Extrem uthållighet
Välutvecklade 
överlevnadsinstinkter

Kvinna
Våghals



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Dolk
2 lätta flintlåspistoler

12
20

1-13
1-10

14-19
11-15

20-22
16-19

23+
20+

1T10+9/15
1T10+3/9

L
L

-
-

-
9

-
10 m

5
7

8
9

0,4
0,3

0,3
0,8

Lätt flintlåspistol 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m Livre
Sou
Denier

27
15

50 Livre/År

12
24
36
48
60
72

12
24
36
48
60
72
84

12

9
18
36
54
5
2
18
9
9
5

2
5
9
14
1
0,5
5
2
2
1

13
+3
+2
+5
4
6
18

4
3
2

24 papperspatroner
Patronkök
Flinta
Smink
Signetring
Koffert
Fickspegel
Parfym
Smycken
Silverkam
Anteckningsbok

Liten väska med 
små souvenirer

Skjorta
Stövlar
Korsett
Livstycke
Fin livrock
Fina handskar
Strumpor
Linneunderkläder
Fin plymhatt
Kjol
Byxor
Kappa

5

10 20


