
Utseende

Jean är en ganska småvuxen person trots högklackade skor 
och en stor peruk. Betraktaren får en känsla av att han skulle 
kunna varit vacker men att enstaka detaljer som en sned näsa, 
gula tänder och ett falskt skratt förstör helheten. Kläderna 
är dyrbara och moderna men ganska slitna vid en närmare 
betraktelse. Överhuvudtaget så förmår Jean inte helt dölja att 
alla hans ägodelar är begagnade och väl använda. Förvisso är 
de påkostade och moderna men inte de allra senaste.

Personlighet

Jean är egoistisk, högljudd och krävande. Samtidigt är han 
osäker och alldeles för medveten om sin pipiga röst, sin korta 
längd och sina slitna kläder. Han är en feg översittare som 
drömmer om hämnd på världen och framförallt om att sätta 
sin bror Henri på plats. Samtidigt kämpar han varje dag för 
att visa sin duglighet och för att komma bort ifrån broderns 
skugga. Han vill nå egen framgång och lycka, han vill vara 
något mer än en misslyckad och föraktad yngre bror.

Bakgrund

Jean har alltid varit nummer två och levt i brodern Henris 
skugga i familjen Cabanis. Deras föräldrar betraktade honom 
som svag och ofärdig och hans förakt smittade av sig även 
på brodern och i viss mån Jean själv. Trots att han förtvivlat 
kämpade för att om inte övertrumfa sin bror så åtminstone nå 
upp till hans nivå så var det en misslyckad kamp. När fadern 
dog och Henri ärvde allting så blev det bara värre. Jean var 
van vid ett bekvämt liv utan åtaganden eller ansträngningar 
men brodern började ställa krav på honom och skar drastiskt 
ner på hans utgiftskonto. Det stod snart klart att Henri helst 
av allt ville bli av med brodern men Jean höll sig envist kvar 
trots att hans liv blev svårare och svårare. Hatet och avund-
sjukan drev honom att härda ut.
   Jean var aldrig särskilt förtjust i sin brorson som bara blev 
ännu ett hinder i hans väg. Han lade en plan i verket och 
började långsamt förgifta sonen med lyckat resultat. Alla ver-
kade dessutom lägga skulden på de Condorcet och sade att 
hans hårda uppfostran av pojken långsamt dödade honom. Nu 
bidar Jean sin tid och väntar på rätta tillfället för att ta död på 
sin käre bror och ta åt sig sin rättmätiga titel.

Henri Cabanis Comte de Condorcet

Henri är både Jeans hjälte och hans värsta fiende, han fruk-
tar den äldre brodern samtidigt som han suktar efter dennes 
odelade uppmärksamhet och ständigt försöker imponera på 
honom. I botten av relationen finns ett tjockt lager av hat och 
avundsjuka. Det finns stunder då han utan att tveka skulle 
kunna kasta sig över brodern men för det mesta så lever han 
i hans skugga och längtar och våndas.

Adéle Cabanis Comtesse de Condorcet
Utåt så betraktar han sin svägerska som en svag och halvt 
hysterisk kvinna. Men egentligen åtrår han henne både för 
hennes skönhets skull och för att hon tillhör hans bror. Han 
skulle vilja förföra henne men vet inte hur det skulle gå till.

Achille Fouquet

Någon slags klent begåvad konstnär och naiv idealist. Jean 
föraktar Achille och dennes enkla bakgrund. Samtidigt så har 
denna talanglösa nolla oerhört snabbt nästlat sig in både hos 
Henri och Adéle.

Guy Laborde

Släktens lojalaste trotjänare, Jean räknar med att han kommer 
att tjäna honom lika troget som han tjänade brodern när han 
själv har blivit den nye Comte de Condorcet. Övriga egen-
skaper och personlighetsdrag är helt ointressanta.

Doktor Jean-Baptiste Chantilly

En olidligt tråkig träbock som är alldeles för förtjust i sin 
egen röst och stjäl uppmärksamhet som rätteligen borde till-
falla Jean. Verkar dock vara en kompetent och välutbildad 
läkare.

Hur Henri de Condorcet MÖrdades

Resan till byn Ribemont gjorde att Jean såg sin chans. Sin 
bror ville inspektera ägorna och under eftermiddagen prö-
va på de jaktmarker som egendomen bjöd. Jean laddar de 
Condorcets vapen på ett sådant sätt att det exploderar i an-
siktet på mannen och Jean lämnar sedan honom där med sin 
häst och sina jakthundar i väntan på att brodern ska saknas 
och sedan hittas.

Marie Jean Antoine Cabanis
     Brodern, 30 år

”Ett vackert försök bäste bror, men du borde väl ha förstått vid det här laget att du aldrig kommer att bli 
en lika god ryttare som jag?”- Henri Cabanis Comte de Condorcet

Värden
STY 10 FYS 12 SMI 12 STO 9

INT 10 PER 12 KON 12 PSY 10

Färdigheter CL Färdigheter CL

Enhandseldvapen 40% Hoppa/Klättra 30%

Iakttaga 30% Tvåhandseldvapen 45%

Smala klingor 50% Rida 45%

Sällskapsdans 50% Läsa/Skriva 50%

Spel och dobbel 35% Jaga 35%

Etikett 55%

Viktig utrustning
Slitna men dyrbara kläder, välanvänd kortlek, ridhäst, värja 
och ett par pistoler.



Utseende

Liten och späd med blek hy och små händer. En vacker kvinna 
som bara blir mer attraktiv av det drag av melankoli och sorg 
som ständigt finns där. Kläderna är påkostade och opraktiska 
men hon rör sig ändå med bibehållen elegans och grace. 

Personlighet

Adéle var bara en ung flicka när hon blev bortgift med den 
äldre Comte de Condorcet och på många sätt så har hon ald-
rig vuxit upp. Hon är bortskämd, ganska omogen och orea-
listisk. Samtidigt så har moderskapet stärkt henne på ett sätt 
som hon aldrig trodde var möjligt. Tidigare var hon rädd för 
sin make och rädd för den farliga omvärlden, men nu har hon 
istället blivit målmedveten och kyligt kalkylerande.

Bakgrund

Adéle härstammar själv ifrån en högättad familj, dock inte 
lika rik och betydelsefull som familjen Cabanis, ett faktum 
som hennes make gärna påminner henne om. Hon ansågs ti-
digt som ett gott parti särskilt i takt med att hon blev äldre 
och vackrare. Men det var de Condorcets far som slutligen 
såg till att hon gifte sig med hans son strax efter att hon fyllt 
18 år. Det blev början till ett kärlekslöst och olyckligt äkten-
skap. Comte de Condorcet var förvisso förtjust över att ha 
gift sig med en skönhet och visade gärna upp henne för om-
världen men brydde sig i övrigt väldigt lite om henne. Efter 
hennes första två missfall så övergick hans ointresse till ren 
fientlighet och han gjorde ingen hemlighet av att han förvän-
tade sig en arvinge och det snart. När slutligen Henri föddes 
så blev de Condorcet nöjde hon lämnade Adéle i fred.
   Nu började den lyckligaste tiden i Adéles liv, varje dag lär-
de hon sig något nytt tillsammans med sin högt älskade son. 
Maken var upptagen med sina älskarinnor, politik, affärer 
och jakt och gav henne därmed stor frihet att uppfostra Henri. 
Men säg den glädje som varar för evigt, snart nog började de 
Condorcet intressera sig för pojkens fostran till man och ut-
trycka ett stort missnöje över hur Adéle hade skämt bort ho-
nom. Han berövade henne den person som hon älskade högst 
av alla och behandlade honom som ett djur i sina klumpiga 
försök att göra honom till en man. Hon bönade och bad men 
de Condorcet avfärdade hennes oro med ett hånleende. När 
Henri sedan dog som en följd av faderns brutala behandling 
så sjönk hon ner i en avgrundsdjup förtvivlan. Men nere i 
detta mörker lyckades hon ändå slutligen finna både ljus och 
en oväntad styrka. I konstnären Achille - Henris skyddsling.

Henri Cabanis Comte de Condorcet

Det finns ingen person som Adéle avskyr mer än sin make. 
Han är ett vidrigt avskum, en otrogen horbock och ett okäns-
ligt svin! Samtidigt är han en mäktig man i en orättvis värld 

och det gäller att hålla en låg profil så att ingen misstänker 
att något är på gång. Att behärska sig i hans sällskap eller 
uthärda hans beröring är bland det svåraste som finns.

Marie Jean Antoine Cabanis 

En gång i tiden fruktade Adéle Comte de Condorcets bror 
men nu känner hon bara förakt inför hans luggslitna gestalt 
och ser hon för vad han är en rädd liten man vars liv också 
har förstörts av de Condorcet. Det finns stunder då hon kan 
känna sympati inför honom men ofta förstör han detta genom 
att försöka agera tuff och imitera sin bror.

Achille Fouquet

Ah, den vackra Achille som är så annorlunda jämfört med 
de Condorcet. Kärleksfull, hängiven och lojal men inte så 
stark och modig som hon önskade. Ofta undrar Adéle om hon 
älskar honom eller att vara med honom. Just nu behöver hon 
i alla fall Achille även om det givetvis vore otänkbart med 
någon form av äktenskap när de Condorcet väl har avlidit.

Guy Laborde

Familjens trognaste och mest betrodda tjänare, egentligen lo-
jal mot de Condorcet men Adéle kände ändå att ett band ska-
pades mellan dem under sonens uppväxt och hon ser hur plå-
gad Guy är. Han är på tok för hederlig och god man för denna 
onda värld och hon känner ett stort förtroende för honom.

Doktor Jean-Baptiste Chantilly

En läkare som de Condorcet har sänt efter ända ifrån Paris 
för att ta hand om Adéle. Som om en läkare skulle kunna hela 
ett brustet hjärta. Doktor Chantilly är i övrigt en pratglad, 
harmlös och tråkig person.

Hur MAKEN MÖRDADES

En gemensam plan där Adéle tog med sin make för en prome-
nad under förmiddagen vid klipporna vid havet, där Achilles 
väntade. Han rusade fram och knuffade honom utför stupet.

Adéle Cabanis Comtesse de Condorcet
        Hustrun, 28 år

”Du är vekhjärtad som alla fruntimmer och det är din oförmåga att härda vår son som ligger bakom 
alltihopa. Jag hoppas bara att du har lärt dig något av allt detta.” - Henri Cabanis Comte de Condorcet

Värden
STY 8 FYS 10 SMI 12 STO 8

INT 12 PER 14 KON 12 PSY 14

Färdigheter CL Färdigheter CL

Hoppa/Klättra 20% Iakttaga 50%

Sällskapsdans 70% Sjukvård 30%

Läsa/Skriva 45% Etikett 70%

Viktig utrustning

Mängder av kläder, smycken och allt som kan underlätta livet 
för hustrun till en förmögen man.



Utseende
En vacker och högväxt ung man med lockigt brunt hår och 
färgfläckade händer. Välklädd utan att ha särskilt dyra kläder 
och ständigt bärande på antingen staffli, tavla och penslar el-
ler ett skissblock och ett stycke ritkol.

Personlighet

Ambitiös och socialt engagerad men också en hopplös dröm-
mare. Achille är en väldigt passionerad person som vill så 
mycket men saknar drivkraften och förmågan att genomföra 
alla sina vilda planer. För det mesta rätt lat och bekväm men 
kan samtidigt lägga ner oerhört mycket energi på enskilda 
projekt som han för stunden brinner för. Han är starkt medve-
ten om vilken tur han har haft som har fått de Condorcet som 
beskyddare, särskilt med tanke på att han är en högst medel-
måttig konstnär. Därför övar han konstant för att bli bättre.

Bakgrund

Achille föddes in en familj i lägre medelklassen som var in-
volverade som tryckeriarbetare och han fick därför lära sig 
läsa tidigt. Föräldrarna såg också till att ge honom en ovan-
ligt gedigen utbildning och uppmanade hans artistiska begåv-
ning. Men det har i slutändan alltid varit Achilles charm och 
sociala färdigheter som har gynnat honom allra mest. Hans 
begåvning som konstnär har alltid varit medelmåttig trots 
ständig övning men hans förmåga att sälja sig själv och sina 
verk har alltid varit enastående. Redan som liten utnyttjade 
han sitt konstnärskap för att få favörer hos vuxna och jämnår-
iga och så har det fortsatt under årens lopp. Achille har aldrig 
haft några problem med att finna beskyddare och mecenater 
inom de högre samhällsklasserna. Han har närmast vandrat 
runt som en trofé mellan olika ädlingar tills de Condorcet 
hörde talas om honom och han blev ännu ett objekt i hans 
omfattande samlingar.
   Att knytas exklusivt till de Condorcet hade dock sina förde-
lar, Achille fick nämligen för första gången träffa hans vackra 
hustru Adéle. Det var kärlek vid första ögonkastet, eller det 
är i alla fall vad han vill tro. Eftersom hon var en gift kvinna 
så undertryckte de sina känslor för varandra och Achille fick 
nöja sig med att måla hennes porträtt och fantisera. Men när 
hennes lille son dog så drogs hon ner i en avgrundsdjup sorg 
och Achilles försökt att trösta henne blev startpunkten på en 
passionerad kärleksaffär. Så här kär har han aldrig varit ti-
digare, men samtidigt så är det ett farligt spel som de båda 
har gett sig in i. Comte de Condorcet är verkligen inte någon 
mild och förlåtande herre.

Henri Cabanis Comte de Condorcet

Achille fruktar sin herre och beskyddare mer än någon annan 
människa. Comte de Condorcet skulle utan problem kunna 

krossa hans uppåtstigande karriär för all fritid och få ho-
nom arresterad eller ännu värre. Samtidigt så har livet i de 
Condorcets närhet stora fördelar, förutom tillgången till hans 
hustru, pengar är inget problem, inga stora krav ställs och 
de Condorcet verkar genuint uppskatta hans verk. Ibland har 
Achille försökt föra mer allvarliga saker på tal som politik 
och filosofiska frågor men det har varit väldigt tydligt att 
hans välgörare inte vill diskutera sådant med honom och inte 
värderar hans åsikter eller tankar särskilt högt när det gäller 
andra saker än konst.

Marie Jean Antoine Cabanis 

Comte de Condorcets bror är en kuslig liten typ som Achille 
helst undviker. Ibland försöker han ge sken av att vara konst-
intresserad men för det mesta verkar han bara arg på Achille 
för att han har broderns öra.

Adéle Cabanis Comtesse de Condorcet

Kvinnan i Achilles liv och hans största kärlek någonsin. Hen-
nes sorg är hans sorg och det finns nästan ingenting som han 
inte skulle göra för henne. Inom rimliga gränser förstås, de 
måste båda tänka på sin framtid. Hon verkar ha återhämtat 
sig förvånansvärt väl ifrån sorger över sitt döda barn.

Guy Laborde

En trevlig karl och trotjänare till familjen Cabanis. Hänger 
alltid de Condorcet i hälarna men brukar också vissa mycket 
omtanke och omsorg om Adéle varje gång de ses.

Doktor Jean-Baptiste Chantilly

En läkare ifrån Paris som de Condorcet har anlitat för att hjäl-
pa hustrun med sorgearbetet. Achille betraktar honom som 
värsta sortens kvacksalvare och är rädd att han ska se till att 
hans älskling blir inspärrad någonstans. Detta får inte ske!

Hur de CONDORCET MÖRDADES

En gemensam plan där Adéle tog med sin make för en prome-
nad under förmiddagen vid klipporna vid havet, där Achilles 
väntade. Han rusade fram och knuffade honom utför stupet.

Achille Fouquet
 Konstnären, 22 år

”Du har så lustiga idéer om allting Achille, men endast någon begåvning när det gäller att måla. Håll dig till det du behärs-
kar och överlämna de världsliga tingen åt oss som kan vår sak.” - Henri Cabanis Comte de Condorcet

Värden
STY 12 FYS 14 SMI 12 STO 14

INT 10 PER 10 KON 14 PSY 8

Färdigheter CL Färdigheter CL

Hoppa/Klättra 30% Iakttaga 40%

Slagsmål 40% Måleri 45%

Läsa/Skriva 40%

Viktig utrustning
Staffli, palett, färger och penslar samt en lätt packning.



Utseende
Stor och kraftig med väldiga händer och grova ansiktsdrag. 
Håret är mörkbrunt med grå stänk och har så sakteliga börjat 
retirera ifrån hjässan. Guy har ett vänligt ansikte med ett drag 
av melankoli. Kläderna är välgjorda och påkostade för att 
tillhöra en tjänare men Guy verkar inte riktigt trivas i dem.

Personlighet

Guy är ingen stor filosof utan har saktmodigt accepterat sin 
roll i samhället. Vad tjänar det till att drömma om ting som 
är ouppnåeliga? Hans familj har alltid varit lojal mot ätten 
Cabanis och han är inget undantag. Tyvärr förmår inte Guy 
längre distansera sig på samma sätt som han en gång kunde. 
Han har en stark känsla för rätt och fel och en djup men enkel 
gudstro och har blivit allt mer grubblande och fundersam.

Bakgrund

Familjen Laborde har alltid varit sammankopplade med ätten 
Cabanis och levt i deras skugga. I generation efter generation 
har de passat upp sina herrar och levt i deras skugga. Inget 
glamoröst liv förvisso, men tryggt och för det mesta rela-
tivt okomplicerat. Guy har alltid, även som ung, setts som 
en pålitligt och stabil person. En perfekt tjänare och diskret 
medhjälpare till den unge utsvävande de Condorcet. Guy var 
så stolt när de Condorcets far utnämnde honom till sonens 
personlige tjänare och tilldelade honom uppdraget att försöka 
släta över de Condorcets ”misstag”. Under de 20 år som pas-
serat sedan dess så har glädjen och stoltheten sedan länge 
falnat och dött. Guy har tappat räkningen över alla kärleks-
affärer, bråk, skulder och politiska intriger som han har fått 
reda ut för sin herre. Han har aldrig förväntat sig någon större 
tacksamhet men åtminstone att de Condorcet skulle lära sig 
av sina misstag, men icke.
   Så en dag föddes de Condorcets son och arvinge och lade 
grunden till något vackert och fint i hushållet. Guy hade 
aldrig trott att han så snabbt skulle ge pojken en plats i sitt 
hjärta. Men med ens blev det lite lättare att handskas med 
den fortfarande lika besvärlige de Condorcet. Guy började 
så smått fundera över att skaffa sig en egen familj eller att 
be om ansvaret för unge Henri. Om ändå inte de Condor-
cets nyckfullhet ännu en gång slagit till och han hade fått 
upp ögonen för den son som han så länge hade ignorerat. 
Guy gjorde vad han kunde för att lindra de smärtor som de 
Condorcets hårda uppfostringsmetoder orsakade men han 
kunde inte hindra pojken ifrån att tyna bort och slutligen av-
lida. Det var inte bara Henri som dog utan Guy kunde känna 
hur hans lojalitetsband till sin herre löstes upp ett efter ett. 
Comte de Condorcet hade passerat över en gräns och låtit sin 
ansvarslöshet gå ut över ett oskyldigt barn. Sådant gör man 
bara inte.

Henri Cabanis Comte de Condorcet

Vad är Comte de Condorcet om inte någon slags djävul? Hur 
kunde Guy ha varit så blind och under alla år lojalt stått bred-
vid när hans herre sårade den ena människan efter den andra? 
Varje dag ber han Gud om vägledning utan att få svar, men 
synen av hans herre väcker en skrämmande vrede inom ho-
nom och sätter igång alla möjliga sorters mörka tankar.

Herr Marie Jean Antoine Cabanis 

I grund och botten samma sorts usla människa som brodern 
de Condorcet, men det finns ändå hopp om honom. Han har 
inte några usla illdåd på sitt samvete och går att rädda.

Adéle Cabanis Comtesse de Condorcet

Den stackars sköra kvinnan! Vilka fruktansvärda samvets-
kval som Guy får varje gång han möter henne. I alla år så har 
han hjälpt till med att dölja makens affärer, lögner och brott 
för henne. Hon är det största offret av alla, inlåst i ett dött äk-
tenskap med uslingen de Condorcet vars händer är fläckade 
av hennes sons blod. Hur mycket har hon inte fått utstå.

Achille Fouquet

En ung konstnär som de Condorcet gärna skryter om och 
som Guy betraktar med stor misstänksamhet. Han suktar up-
penbarligen efter stackars Adéle men det sista hon behöver 
i dagsläget är en halvskum, omogen och ansvarslös yngling 
som stöd. Det bästa vore om de hölls åtskilda.

Doktor Jean-Baptiste Chantilly 

Antagligen skulle Adéle behöva en präst vid sin sida, men det 
nästbästa är en duktig läkare. Guy har stort förtroende för den 
välutbildade Doktor Chantilly och dennes förmåga att hjälpa 
Adéle med sorgearbetet efter sonen. 

Hur comte de condorcet mördades

Under eftermiddagsluren efter jakten så ströp Guy honom 
med en kudde.

Guy Labord
 Tjänaren, 38 år

”Det var ett misstag Guy. Hur skulle jag kunna veta att den lilla slampan skulle skvallra för Adéle? Du måste hjälpa mig att 
få tag i henne! En omgång prygel och sedan får du skicka bort henne långt härifrån.” - Henri Cabanis Comte de Condorcet

Värden
STY 16 FYS 16 SMI 10 STO 16

INT 10 PER 12 KON 10 PSY 9

Färdigheter CL Färdigheter CL

Enhandseldvapen 40% Lönndom 40%

Krossvapen 40% Slagsmål 60%

Köra vagn 50% Undre världen 35%

Viktig utrustning

Enkla kläder, en rejäl klubba och en lätt packning.



Utseende
Kort och ganska fet med peruken konstant på sned. Bakom 
ett par runda små glasögon syns ett par stora ögon som alltid 
tycks vara vidöppna och stirrande. Vackra kläder men fulla 
av bläckfläckar och spår efter diverse märkliga brygder och 
dekokter.

Personlighet

Jean-Baptiste har tusen tanketrådar igång samtidigt och tän-
ker bäst samtidigt som han pratar och gärna högt och ljud-
ligt. Hela världen är ett enda spännande mysterium som han 
försöker lösa, en liten bit i taget. Självförtroendet är det rakt 
inget fel på och han uttalar sig gärna tvärsäkert om de mest 
skiftande ämnen även om han själv ändrar sig bara ett ögon-
blick senare. Jean-Baptiste är en rationell vetenskapsman och 
det finns ingen plats för vare sig religion eller annan vidske-
pelse i hans värld.

Bakgrund

Jean-Baptiste kommer ifrån en rik köpmannafamilj och var 
ursprungligen ämnad att blir präst men ju mer han läste och 
förstod sig på världen desto klarare blev det att hans glaskla-
ra förnuft var ämnat för viktigare ting. Istället utbildade han 
sig till läkare vid en av de främsta skolorna i Paris. Parallellt 
med studierna bedrev han egen ”forskning” på djur, lik och 
diverse fattiglappar som ställde upp som försökskaniner mot 
betalning. Tidigt uppstod en tanke om att skapa det ultimata, 
slutgiltiga medicinska uppslagsverket. Hans arv och gåva till 
eftervärlden. Men projektet har bara växt och växt helt utan 
hejd och idag är hans manuskript och utkast bara de på flera 
tusen sidor.
   För att finansiera forskningen och utgivningen av uppslags-
verket så krävs det pengar, mängder av pengar. Föräldrarna 
är inte längre villiga att sponsra Jean-Baptistes märkliga för-
sök utan han blev mot sin vilja tvungen att jobba extra som 
läkare. Han hade den goda turen att bli anlitad som personlig 
läkare till Comte de Condorcets hysteriska hustru. Ett mycket 
prestigefullt och välbetalt uppdrag. Dessutom verkar det inte 
särskilt krävande utan Jean-Baptiste räknar med att kunna 
göra en del intressanta försök vid sidan av.

Observera att läkarvetenskapen på 1700-talet var en bland-
ning av kloka tankar och fungerande behandlingar och rent 
vansinniga idéer och dårskaper. Även Jean-Baptiste blandar 
friskt rent livsfarliga påhitt med välfungerande knep och ska-
par mycket fantasifulla teorier om varför världen och krop-
pen är som den är. Var inte rädd att ta ut svängarna som spe-
lare utan hitta på en massa dumheter och spridd dem som om 
de vore fungerande vetenskap. 

Henri Cabanis Comte de Condorcet
En synnerligen rik och inflytelserik man, tyvärr inte särskilt 
intresserad av vetenskap eller Jean-Baptistes banbrytande 
forskning. Ett friskt praktexemplar till karl det kan man lätt 
se. Men av någon anledning så har han fått för sig att han 
lider av alla möjliga osannolika åkommor och Jean-Baptiste 
tvingas lägga ner mer tid på att sköta honom än hans hustru.

Marie Jean Antoine Cabanis

Yngre bror till Comte de Condorcet, ett klent människoexem-
plar med dålig hållning och sned rygg. Jean-Baptiste skulle 
gärna vilja försöka förbättra hans hållning genom någon form 
av stödanordning.

Adéle Cabanis Comtesse de Condorcet

Jean-Baptiste har ingen som helst erfarenhet av kvinnor men 
det är uppenbart att frun lider av en vandrande livmoder som 
orsakar grav hysteri och allvarliga känsloutbrott. Tyvärr väl-
digt vanligt bland kvinnor, svaga som de är. Jean-Baptiste har 
ordinerat en egenhändigt hopkokt medicin som bland annat 
innehåller alkohol, grisfötter och halm. Dessutom skulle han 
vilja åderlåta henne ett par gånger dagligen och pröva effek-
ten av ett par rejäla långbad.

Achille Fouquet

Någon slags målare? Comte de Condorcet har antytt något 
om att Achille skulle ha visat tecken på dragning åt det man-
liga könet och frågat efter botemedel. Jean-Baptiste är myck-
et fascinerad över detta dilemma och funderar över vilken 
effekt en kastrering skulle ha. I övrigt en frisk och hälsosam 
mansperson, inte alls så svag och hopsjunken som personer 
med homofila tendenser brukar vara.

Guy Laborde

En stor och stark mansperson, av finaste bondeblod kantänka. 
Sannolikt ganska primitiv och våldsbenägen med tanke på de 
kraftiga ögonbrynen och den framträdande potatisnäsan.

Doktor Jean-Baptiste Chantilly
      Läkaren, 24 år

”Det är min hysteriska hustru som behöver hjälp men när du ändå är här så har jag känt mig lite krassligt de senaste dagarna 
och jag tycker att jag såg några underliga utslag här på låret.” - Henri Cabanis Comte de Condorcet

Värden
STY 12 FYS 12 SMI 9 STO 10

INT 14 PER 8 KON 14 PSY 14 

Färdigheter CL Färdigheter CL

Hoppa/Klättra 10% Iakttaga 50%

Sjukvård 50% Sårvård 50%

Läsa/Skriva 70% Alkemi 30%

Viktig utrustning
Stor läkarväska med all nödvändig utrustning samt ett enkelt 
laboratorium.


