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Louis BLackstock-arapond
Scout med meteorologiska intressen
Väderfantast,  frankofil 
10 år

Unge Louis har gått med i scouterna av en enkel anledning, han älskar att 
studera vädret! Inget är som naturens makter. Han ÄLSKAR att vara ute i 
naturen. Det finns inget bättre än ett par leriga stövlar och att upptäcka något 
nytt. Tyvärr är det få väderfenomen som sker i Midshire, mitt i det trygga och 
lätt tråkiga England; Inga tromber, tsunamier eller ens snöfall. I bästa fall är det 
en lätt dimma. Detta till trots är unge Louis alltid klädd för allt. 

Liksom hela sin släkt är Louis stolt över allt franskt. Han är själv halvt fransk från 
pappas sida (även om svärfar insisterade på att de även skulle använda mammas 
efternamn). Allt bra är skapat av fransmän och det var där civilisationen hade 
sin sanna vagga. 

RelationeR till andRa:
Kapten Mary Glover – Vargungarnas ledare och en förebild i utemiljö. 
Louis ser upp till sin kapten och försöker följa hennes minsta vink.

dudley Crain — trevlig lekkamrat

Peter dingles — rätt otrevlig prick som tror att alla tycker om honom

Seymor Suyden — en god vän som behöver uppmuntras, han vågar mer än vad 
han tror, bara man puttar på honom

Wanda Crain — En modig person som säkert kan mycket om vädret

Philippe arapond — pappa, väldigt fransk och vet allt!

Bridget Blackstock-arapond — mamma, väldigt religiös och har makt i byn

david dingles — den ungdom som man vill vara som, beläst och världsvan

Rosemary Glover — doktor i historia, vilket gör att hon kan allt om vädret förr

SPeltiPS:
Skryt om fransmän, hitta på och rabbla väderfakta, försök undersöka allt som 
har med naturen att göra, bryt lite på franska om du kan. 

VäRden: 
Fysik +1, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +1, Närstrid -5, Smidighet +10, 
Allt med vildmark +10, Reaktion +5, Försvar 10, Smärtgräns 11, Tuffhet +1, Aura 
+1, Mod +10
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sLäkten BLackstock-arapond
Frankofiler (Franska +10)

Blackstocks har senaste deceniumet varit en av de inflytandesrika släkterna 
i Midshire. 1844 flyttade Richard Blackstock till Midshire och anlade puben 
Barley Mow som sedan dess har varit en av ortens mest givna samlingspunkter. 
Puben har gått i arv först till Richards son Roy och sedan till hans dotter Bridget 
och hennes make Phillippe.

Det var en liten kontrovers när Roys son inte ville ärva puben utan gick sin egna 
väg och startade Midshires första begravningsfirma, men Collin gjorde det som 
han uttryckte ”för att få lite mer muntra kunder”. Alla har förmodat att han 

the BLackstocks

Roy BlaCKStoCK
Krigsveteran, fd pubinnehavare

Colin BlaCKStoCK
Begravningsentreprenör

Wendy BlaCKStoCK-aRaPond
Kokerska på Midshire Manor

Kelly BlaCKStoCK-aRaPond
Ungdom

loUiS BlaCKStoCK-aRaPond
Vargunge

elie BlaCKStoCK (Roys lillasyster)
ordförande

BRidGet BlaCKStoCK-aRaPond — PhilliPPe aRaPond 
Pubföreståndarinna                            äger puben

eVi  aRaPond (Phillippes syster) 
Modeskapare

skämtade, men en brittisk pub under 20-talet var inte alltid det mest muntra 
stället.  [Bryter mönstret för texten, tidigare har det varit i ”nutid” och här bryts 
tredje väggen] 

Efter att Roy kom hem från kriget så influerade han hela släkten till att dyrka 
allt franskt, något som främst tog sig uttryck i hans dotters val av make. Och 
självklar även deras tre barn som är stolta över sitt franska ursprung.
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roy BLackstock
Krigsveteran, f.d. pubbägare
högljud, Frankofil
71 år

ATT ROY SKULLE VARA GAMMAL ÄR BARA DE DÄR 
UNGDOMARNAS IDE. HAN ÄR MINSANN I SINA BÄSTA 
DAGAR. OCH HAN KAN KLARA SIG LIKA BRA SOM HAN 
GJORDE I KRIGET.

ROY ÄR VETERAN FRÅN DET STORA KRIGET. HAN LÅG I 
ARTILLERIET I FRANKRIKE I FLERA ÅR OCH KOM HEM HELT 
OSKADD. ENDA PROBLEMET ÄR ATT SYRSORNA HAR DÖTT 
UT OCH DET VERKAR HA BLIVIT MODE FÖR FOLK ATT TALA 
RÄTT LÅGT.

HAN ÄR MYCKET FÖR ATT KUNNA SAKER SJÄLV OCH 
LÄMNAR HELST KÄPPEN HEMMA (ÄVEN OM KNÄET KAN 
BRÅKA LITE IBLAND). ROY ÄR OCKSÅ EN HANDLINGENS 
MAN SOM INTE DRAR SIG FÖR ATT VARA ÅTER VID FRONTEN.

RelationeR till andRa:
Conrad Glover — en reko karl som vet vad som är viktigt i världen

edith Cairn — en vacker lite lagom ung kvinna, en bra anledning att visa sig 
modig och snart på fall för Roys charm

harold dingles — en högdragen tölp som är enda anledningen till att bry sig 
om att Blackstock-Arapond spöar Dingles i cricket

Fanny Suyden — en förnuftig person med en realistisk inställning till världen

löjtnant hugh Glover — en bra officer även om han ofta kan behöva lite 
vägledning

albert Glover — en av Roys största fiender, som hävdar att fransmännen är 
grodor

SPeltiPS:
Hör illa och tala högt, halta, låt inte folk pyssla om dig

VäRden:
Fysik -1, Uppmärksamhet -5, Social förmåga -3, Närstrid +3 Skjutvapen +5, 
Kamouflage +10, Spränga +5, Reaktion -5, Försvar 7, Smärtgräns 10, Tuffhet 0, 
Aura +5, Mod +5
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coLin BLackstock
Begravningsentreprenör
Frankofil, karriärist
37 år

Det gäller att se allting som nätverk har Colin lärt sig, därför försöker han att 
vara med i alla sammanhang; hemvärnet, ta in kollekt, jobba extra på puben, 
spela cricket, frivilliga brandkåren och så när kom han även med damerna i 
kommittén för byfesten. Han är den sociala som pratar med alla och verkligen 
vill vara allas vän. 

När han inte har fullt upp med annat driver han traktens mest framgångsrika 
begravningsinrättning. Colin ser det som mer än bara en vaka och ett gravöl, en 
äkta Blackstockbegravning är ett minne för efterlivet!

Colin vet att han var menad för något större och skulle precis åka till kontinenten 
och Frankrike för att expandera sin verksamhet där när tyskarna invaderade. 
Och även om det där är högsäsong i hans bransch så valde han att ta det lite 
försiktigare och vänta en stund. Han hade ju inga tyska kontakter och nätverk.

RelationeR till andRa:
Fader Godfrey Cairn — byns präst och nog den viktigaste affärskontakten

löjtnant hugh Glover — chef för hemvärnet

Coach harold dingle — ledaren för byns cricketlag

Muriel Cairn — den som ansvarar för ekonomin åt den virrige Sir Windsor och 
Midshire Manor

Jane Suyden — byns enda riktiga kändis

SPeltiPS:
Kroppskontakt, se folk i ögonen, fråga folk och lyssna, le

VäRden:
Fysik +5, Uppmärksamhet +1, Social förmåga -5, Närstrid +3, Skjuta +3, 
Fältarbeten +5, Affärer +5, Medicin +5, Reaktion +3, Försvar 11, Smärtgräns 
13,Tuffhet +5, Aura +1, Mod +5
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phiLippe BLackstock-arapond
Pubbföreståndare
Pratkvarn Frankofil 
42 år

Philippe pratar mycket och ibland råkar det han säger också vara sant, men 
oftast inte. Han är till exempel inte alls fransman utan grek. 

Han rår bara inte för att han tycker om att hitta på saker och när väl en sak 
har lämnat hans mun står han troget bakom det som sanning trots att det ofta 
är raka motsatsen. Det är faktiskt anledningen till att han som ung student på 
en resa till Paris råkade hitta sin blivande fru – Bridget Blackstock. Han bara 
råkade påstå att han vara parisare, en unge man som läste till präst och som 
gärna guidade henne runt. Och på den vägen gick det. En del saker fick man 
improvisera, som att man säkert inte kunde bli prästvigd om man gjort vissa 
saker med en kvinna. Tyvärr kontrade hon med att man måste gifta sig om man 
hade gjort dessa saker. 

Han lyckades tack och lov övertyga dem om att han inte kunde leva kvar i 
Frankrike efter att misslyckats att bli präst och på så vis kom de att flytta hem 
till hennes släkt i Midshire. Där lever de gott på att hans fru tar hand om puben 
och att de flesta tror att han hjälper till. 

Men Philippe drömmer om mer och med tiden har han hittat flera som också 
har drömmar om något större än ett liv i Midshire. De har tillsammans släppt 
löst kraften från ett ockult föremål som varit i Araponds släkts ägor sedan 
urminnes tider. Igår kväll frammanade de kraften ur den lilla ask som sagts 
honom skulle uppfylla önskningar bortom hans i övrigt goda fantasi. Men något 
verkar ha gått snett för än är han inte rik och allt som hände igår var att det kom 
en liten rökpuff ur asken.

RelationeR till andRa:
albert Glover – en man som kan gå över lik och bättre att ha på sin sida än som 
fiende, men skulle nog vara bäst med en dolk i ryggen

Fader Godfrey Cairn – prästen och nog den som bäst skulle kunna hantera det 
som de släppt lös

Robert dingles – en ung man som är kär, en man som Philippe kan känna igen 
sig i då Philippe har varit kär många gånger om. 

June Suyden – en ung lättfotad kvinna

SPeltiPS:
Prata mycket, bluffa, försöka fly faran och sända andra på den, bryt löjligt 
mycket på franska. 

Du har en liten uråldrig ask i din västficka som kan vara viktig…

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +5, Närstrid +5  Drink mix  +5, 
Exorcism +5, Första hjälpen +5, Reaktion +1, Försvar 15, Smärtgräns 12, Tuffhet 
+3, Aura +5, Mod +5
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keLLy BLackstock-arapond 
lokal tonårsbimbo
Femmé fatal, Frankofil 
18 år

Kelly vet om att hon är den vackraste tjejen i hela Midshire socken, med omnejd. 
Hon har killarna slingrade kring sitt lillfinger och njuter av att domdera runt 
både de unga i sin ålder och även de äldre. Hon har redan haft relationer med 
flera män, men tycker att det är hennes rätt som en självständig kvinna.

Det skadar ju inte att vara fransyska, blond och kurvig. Och sedan är det inte 
heller dumt att ha en faster som är känd designer och som bestämt sig för att 
pensionera sig i byn. Sammanlagt så har Kelly det väldigt lätt i livet. Något som 
vissa menar har gjort henne lite naiv, eller kanske rent av dum. 

RelationeR till andRa:
dylan Glover – beundrare, bra på att kyssas och lite farlig

Brandon Suyden – beundrare, trevlig att krama på, trygg och väldigt smart

david dingles – beundrare, lite töntig och mer intresserad av Kellys bästa 
kompis än av Kelly

donna Cairn – Kellys bästa vän, lite mindre söt än Kelly

Robert dingles – egentligen kär i June Suyden men kan inte uppvakta henne 
på grund av en fånig släktfejd, så ett intressant byte för Kelly

June Suyden – väldigt söt och tror att det på något sätt skulle ge henne förtur 
på utvalda män

SPeltiPS:
Charma folk, tutta upp dig, var naiv

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +10, Närstrid -5, Förföra +10, 
Skådespel +3, Smidighet +10,Reaktion +5, Försvar 10, Smärtgräns 11, Tuffhet +2, 
Aura -5, Mod +3
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eLie BLackstock 
ordförande Midshire Summer Village Festival
Storyteller
65 år

I Midshire är det kvinnorna som har hand om det viktiga och det viktiga är 
Midshire Summer Village Festival (MSVF). Och Elie har turen att leda den 
kommitté som har ansvaret för det. Så hon är så gott som borgmästare för hela 
Midshire. Ett uppdrag som hon tar på lagom med allvar, men med stor entusiasm. 
Elie är kanske inte den bästa på att leda folk, men hon vet hur att föra en talan 
och det gör henne till den naturliga personen att hålla i alla tal under MSVF. 
Och det ska vara mängder av tal, invigningar, avslutningar, prisutdelningar, 
tacktal och lite humoristiska anekdoter. Alla blir alltid uppmuntrade av att höra 
Elie prata.

Nu är det inte alltid som kommittén för MSVF håller med Elie, de andrar är 
rätt sura tanter som driver sina egna agendor, men Elie har sitt trumfkort i att 
det är hennes syster och svåger som driver puben i byn och utan öl har man 
ingen lyckad MSVF. 

Och trots att kommittén är lite surmulan kärringar så är de Elies bästa vänner, 
så fort MSVF är över börjar de planera för nästa år och hur att göra det året 
än bättre och framförallt hur man varje år ska få MSVF att vara mäktigare än 
Staffordshires lilla byfest.

RelationeR till andRa:
alice Glover – trevlig och utåtriktad medlems i kommittén. Oftast med på alla 
idéer, men lite ointresserad av talen

Wanda Cairn – härligt äventyrlig medlem av kommittén, men ska ofta driva 
kyrkas involvering och lägga in massa musik

adelina dingle – står alltid för kommitténs fika och likande saker. Är drivande 
när det gäller MSVF cricketmatch, en rätt ointressant sak som är svår att 
motivera med goda tal.

tanith Suyden – lite byns rebell, men bra på att hålla tider, dock kan hon ha en 
tendens att avbryta när talen blir lite längre än planerat.

Bridget Blackstock-arapond – Elies syster som äger puben tillsammans med 
sin franska make

SPeltiPS:
Prata mycket, dra anekdoter, samla kommittén och planera festivalen hellre än 
försök lösa andar problem

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +3, Social förmåga +5, Närstrid +1, Övertala +10, 
Dressyr +5, Första hjälpen +3 Reaktion 1, Försvar 11, Smärtgräns 12, Tuffhet +3 
Aura +10, Mod +3
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Bridget BLackstock-arapond
Pubbägare
Katolik, Frankofil 
40 år

Bridget driver syndens näste i Midshire, ett arv från henens fader Roy som när 
han kom hem från kriget var för lomhörd för att klar av det. Egentligen är det 
inte helt i linje med hennes starka katolska tro, men pastorn i Stattfordshire har 
godkänt det i bikt varje vecka. Han menar på att det är bättre att en sann kristen 
driver det än att någon med mindre rena tankar har ett sånt etablissemang. Så 
Bridget gör det som en plikt och för att försöka hålla ordning på de stackarna i 
byn.

Helst skulle hon renovera om hela stället och bygga om det till en äkta fransk 
restaurang, med hennes makes fantastiska franska matlagning i centrum (han 
kan få allt gott med hjälp av lite olivolja). Men stackars Philippe är inte lagd 
till mycket arbete och hans franska nerver sviker honom om han behöver göra 
en hel dags dagsverke. Ah Philippe, denna enkla franske man som studerat till 
präst i Paris och som guidat henne runt, men de hade båda fallit för köttets lustar 
och Philippe hade då inte kunnat bli präst och Bridget hade då inte kunnat bli 
gift med någon annan.

Det är svårt att säga om Bridget är så förtjust i Frankrike på grund av sin katolska 
tro eller om hon är katolik på grund av sin kärlek till Frankrike. Hur som älskar 
hon det landet och den kulturen och även om det är lite knöligt att inte tillhöra 
den brittiska kyrkan är hon trogen katolik och tar med sig hela släkten varje 
söndag till Stattfordshire som har en liten katolsk församling.

RelationeR till andRa:
Barley Mow – byns pub och trots allt Bridgets stolthet

Fader Godfrey Cairn – byns präst, intressant att diskutera religion med och 
hur den brittiska kyrkan kan gå med på saker som skilsmässa trots vad som står 
i bibeln, numer också stamkund på puben

Fanny Suyden – Extrahjälp i puben, skärpt flicka som engagerar sig politiskt

John Cairn - den mest vettige av alla stamgäster på puben, bittert drabbad av 
livets orättvisor

Jim Glover – byns charmör, om man bara inte var gift och om bara han hade 
varit fransk

Small dave dingle – byns brevbärare som ofta avslutar sina rundor på puben 
med något litet för hälsan

herbert Cairn – teologie professor och den som verkligen kan kyrkohistoria, 
märkligt nog inte katolik trots det

SPeltiPS:
Hylla allt franskt och främst din make, gör korstecken vid fara, predika 
nykterhet, gnäll på den slapphänta brittiska kyrkan

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +5, Närstrid +5   Drink mix +5, 
Exorcism +5, Första hjälpen +5 Reaktion +1, Försvar 15, Smärtgräns 12, Tuffhet 
+3 Aura +5, Mod +5
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Wendy BLackstock-arapond
Kock hos lord Windsor
attention junkie, Frankofil 
23 år

Midshire är en liten håla! Inget händer och alla är fast i uråldriga könsroller. 
Inte ens går farsan med på att skicka Wendy till hans släkt i Paris. Den enda 
balla i hela socknen är Lord Windsor som är typ adlig. 

Så Wendy har skaffat sig ett jobb hos honom som kock med meriten att hennes 
farsa är fransk och det franska köket ska ju vara det bästa. Sedan är det tur att 
Lord Windsor föredrar brittiskt krubb för Wendy är egentligen inte så haj i 
köket. Men hon vågar glatt experimentera och Lorden är nöjd med det.

Och så drömmer Wendy om att få en ursäkt att följa med Lorden till London 
eller någon annan stor stad, men tyvärr rör det mesta av hans resande sig om 
att ta sig till olika tävlingar i vallning och att besöka vallhundsuppfödare. Hon 
har visserligen fått följa med honom en gång till det fjärran Sverige och en ort 
som hette Housemill, men det var till och med mer håla än Midshire (fast hade 
tydligen bra vallhundar).

Så Wendys liv går ut på att laga mat, läsa äventyrsböcker, ta sig till cinemateket 
i Stattfordshire för matinéer, och försöka komma på ursäkter att flytta ifrån 
Midshire.

RelationeR till andRa:
lord Windsor – disträ men trevlig och den bästa chansen att då lämna Midshire

Wanda Crain – en tant med drag, uppfriskande att såna kan finnas i en sån här 
liten håla

löjtnant hugh Glover – Hemvärnets chef som så när har lovat Wendy en 
plats i hemvärnet

horatio dingle – en kille med lite egna initiativ, tyvärr väldigt gift

Zap the wonder border collie – Lordens hund, vältränad och smartare än de 
flesta i socken

SPeltiPS:
Prata snabbt, försöka få ursäkter att lämna Midshire, bli lätt uttråkad, sök upp 
faror och skratta dem i ansiktet

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +1, Närstrid +5  
Matlagning -5, Kniv +10, Droger +5 Reaktion +3, Försvar 13, Smärtgräns 12, 
Tuffhet +3 Aura +1, Mod +3
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evi arapond
Modedesigner
Översittare, frankofil
36 år

Det var Evis bror Philippes idé att utge sig för att vara fransk istället för grek. 
Han hade träffat en ung brittisk tös som var impad av fransmän och Evi blidkade 
sin bror genom att spela med. Sanningen var att hon också var lite mer förtjust 
i den franska kulturen än det grekiska de egentligen kom ifrån. Och när väl 
hon börjat påstå sig vara fransyska kom framstegen i hennes karriär. Ingen hade 
varit intresserad av en modeskaperska från Aten, men en flicka från Nice gick 
bättre hem. Speciellt i England märkte hon. Så när brodern tvingade sig att gifta 
sig med den brittiska flickan som han uppvaktat följde Evi med till England.

Hon bodde dock först många år i London, men efter att bombräderna började så 
flyttade hon till Midshire och in i sin svägerskas pubs ovanvåning. Verksamheten 
i London har hon fortfarande kvar, men den går på lägre tempo och de mesta 
beställningarna sker i hennes filial i New York. 

Till sin lätta förvåning så har hon märkt att hon trivs rätt bra i det lugna 
Midshire. Här är hon ensam modekreatör och en av de rikaste och kändaste 
i hela byn. Det ger henne en angenäm rang och även möjlighet att bossa runt 
folk. I London fanns det många flera av status och rang som man behövde hålla 
sig väl med.

RelationeR till andRa:
Jane Suyden – byns ”kändis”, en gammal skådis som hyllas av sin släkt (och de 
flesta andra i byn), men hon kan fortfarande skapa någon mindre rubrik i The 
Sun så Evi håller sig väl med henne

edith Cairn - pensionerad författarinna, nästan så man kan umgås med henne

Jim Glover - en beundrare och till och från älskare

Sir harold dingle – pensionerad cricketcoach, men på sin tid en kändis

SPeltiPS:
Bossa runt folk, skryt om att alla som är någon har dina kläder, prata om hur 
internationell du är

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +10, Social förmåga +1, Närstrid +1 Mode +10,  Etikett 
+10, Reaktion +3, Försvar 10, Smärtgräns 11, Tuffhet +1 Aura +5, Mod 1
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Zap the Wonder dog
Fårhund extraordinär
Pushy
12 människoår

Om Zap kan något är det främst får! 

Att valla ihop dem är det bästa som finns!

Fast allt kan vara roligt att valla!

Som kor, människor, höns, katter, allt!

Det är också kul att skälla på folk!

Och äta!

Och sova, fast det är lite trist också!

Och jaga saker är kul, speciellt när man inte får men gör det i alla fall!

Utomhus är bäst!

Eller så är det inne framför brasan!

Fast där finns inga får…

RelationeR till andRa:
lord Windsor – bossen och alfahannen, sån man lyder blint,  

doktor edmund – människan som kan bota alla sjuka

thomas dingle – Zaps slav

Wendy någonting-någonting – den som ger Zap mat

thomas o´Malley – en katt och där med dödsfiende, fast inte på riktig, snarare 
som en kul lekkamrat

Madame Z – en kvinna som gömmer sig i skogen men ger än mat ibland

SPeltiPS:
Skäll på folk, svara Lorden med ett skall för ja, två för nej, bossa på Thomas, ha 
högt tempo, spring gärna omkring på alla fyra

VäRden:
Fysik +10, Uppmärksamhet +15, Social förmåga +1, Närstrid +5 Valla får +20, 
Spåra +5, Sprinta +15 Reaktion +10, Försvar 15, Smärtgräns 15, Tuffhet 10, Aura 
+5, Mod +20
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dudLey cairn
Gränstänjande scout 
Religiös och impulsiv
10 år

Idag är det utflykt med vargungar och det finns så mycket nytt att upptäcka! 
Dudley är alltid på språng och redo för äventyr. Hans egenvalda Vargungemotto 
är ”Gör först – tänk sen” eller som han ibland uttrycker det ”tänka efter har 
man säkert tid med när man blir vuxen”. Så scouterna är ett okej utlopp för alla 
typer av impulser, mycket roligare än t.ex. skolan eller hemma i kyrkan.

Nu ska man inte tro att Dudley har något emot kyrkan, tvärt om Jesus är på 
många sett hans idol. Och läser man bibeln (vilket hans far tvingar honom att 
göra) märker man att Jesus är en rebell som gör uppror och som oftast går sina 
egna vägar och faktiskt också verkar handla på impulser. Det är bara när man 
lägger på all liturgi som det blir trist och tråkigt. 

RelationeR till andRa:
Kapten Mary Glover – Försöker hålla disciplin på gruppen, men Dudley ser 
det mest som en utmaning

louis Blackstock-arapond – fransos men okej trots det

Peter dingle – lite rolig då han är så ful i mun

Seymour Suyden – lite rebell, men tråkigt försiktig

Fader Godfrey Cairn – pappa och Midshires präst

Wanda Cairn – mamma och byns kyrkomusiker, men annars; vilken cool 
mamma

horatio dingle – säkert en av Englands bästa cricketspelare och nästan kompis 
trots att han är så gott som vuxen

Jane Suyden – byns kändis och något så häftigt som en före detta filmstjärna

Roy Blackstock – gammal gubbe, men han var med och döda tyskar i det stora 
kriget och brukar berätta spännande historier om det

SPeltiPS:
Prata snabbt, föreslå nya saker, gör egna projekt när Kapten Mary inte är 
uppmärksam 

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +1, Närstrid -5, Speed +10, 
Reaktion +5, Fällor +5, Religion +5, Reaktion +5, Försvar 11, Smärtgräns 12, 
Tuffhet +3, Aura +1, Mod +5



13Mord, Mysterier och Midshirebor — GothCon 2010

sLäkten cairn
Religösa +10 i religion

Det sägs att Midshires kyrka har haft en Cairn i predikstolen sedan den 
grundades och även om kyrkböckerna verkar vara lite manipulerade så håller 
de med om det. Cairn är kristna och övertygade om att den brittiska kyrkan är 
den enda riktigt sanna i världen. Även om den gamle Professorn Herbert Cairn 
gärna skulle styra sin ätt, så är det snarare hans svägerska som har påverkat 
den mest. Hon gifte sig med Herberts bror som blivit präst då hans bror valt att 
studera vidare. 

Edith har inte helt släppt inflytandet över släkten och sedan hennes äldsta 
barnbarn dog i kriget så har hon åter fått lasta en del av plikterna som 
sammanhållande, då dennes fader Fader Godfrey tagit sonens bortgång hårt. 
Men släkten är inte så hårt hållen av någon värdslig utan styrs mest av kyrkan 
och av Gud.

the cairns

heRBeRt CaiRn
Proffessor

FadeR GodFRey CaiRn —  Wanda CaiRn
                                               Kantor

leSlie CaiRn
Konstapel

MURiel CaiRn
Bokhållare 

John CaiRn
Pubbgäst

Seth CaiRn (död) dUdley CaiRn
Vargunge

eRRold CaiRn (död) —  edith CaiRn
                                               Författarinna
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edith cairn
Författare av romantiska böcker
Romantiker, religiös
59 år

När Edith man dog i kriget så var det en stor sorg samtidigt som det var en stor 
glädje. Han fick ju komma till gud och Edith kunde till sist sluta hjälpa till med 
församlingen och ägna sig åt sin passion: att skriva romantiska böcker. 

Under sitt egna namn skriver hon främst böcker i kyrkliga miljöer och ofta om 
olycklig kärlek, men hon arbetar även under synonymen Elisabet Crain och 
skriver då mer svulstiga historier. 

Utåt sett är hon väldigt mån om att vara trevlig mot alla och sätter en stor 
stolthet i hennes förmåga att para ihop folk. Människor som inte ens skulle titta 
på varandra kan hon förena för evigt. Precis som hon var lyckligt gift med sin 
make i många år innan tyskarna dödade honom. 

RelationeR till andRa:
Conrad Glover – ett hårt yttre, men säkert en mjuk kärna som kommer smälta 
av Caroline Suydens charm

Caroline Suyden – väldigt oromantisk änka som Edith tror skulle vara perfekt 
för Conrad Glover

Roy Blackstock – en stackars man som fallit för Edith, men hon kommer 
aldrig att ta sig en ny karl

Robert dingle – uppenbart hemligt förälskad i den fagra June Suyden, en 
kärlek som trotsar en gammal släktfejd men som måste få utlopp

June Suyden – unga Junes kärlek till Robert Dingle ser Edith som sitt viktigaste 
projekt för stunden

david dingle – en bra karl som Edith har tänkt för sitt barnbarn Donna

Kelly Blackstock-arapond – vacker som sin mor och med en fransk mystik 
från sin fader. Kelly verkar tveka mellan Brandon Suyden och Dylan Glover, 
hon är säkert i behov av råd

SPeltiPS:
Para ihop folk och försök lämna dem ensamma på tu man hand, skyll allt ont 
på tyskarna

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +5, Närstrid +3, Skriva/Läsa 
+5, Infosök +5, Skjuta +3, Historia +5, Religion +10, Reaktion +1, Försvar 10, 
Smärtgräns 13, Tuffhet +6, Aura +3, Mod +3
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konstapeL LesLie cairn
Polisman
Paranomalt begåvad, religiös
34 år

Leslie skulle gärna ha blivit präst som sin bror, eller kanske till och med munk 
om det inte var för hans visioner. Det kanske var rätt på 1700-talet att få visioner 
och vara kallad, men Leslie tycker inte alls om det. Det händer att han får 
”syner” av det som ska komma och det suger. 

Senaste tiden har han drömt absurda drömmar om gyllene män som står som 
statyer mitt i staden och hur alla begravda Suydens har rest sig från kyrkogården 
för att göra revolution. Han har haft visioner av män i gasmasker mitt inne i 
bygden och i natt drömde han om mörk och nyckfull dimma som tog vartannat 
liv. Helt absurt, men läskigt nog är det för en del udda drömmar har slagit in.

Men med visioner kändes inte predikstolen som en bra plats, tänk om han skulle 
börja prata om sina drömmar där, då skulle det nog vara hospitalet nästa (i bästa 
fall). Nej, det var tryggare att fungera som byns poliskonstapel och en aktiv 
medlem av hemvärnet.

Det polisiära är rätt enkelt, oftast handlar det om att avisa folk från puben – 
Barley Mow, alternativt så ringer man efter förstärkning från Stattfordshire. 

Plus att Leslie vanligtvis har sett problemen komma redan natten innan, men 
ibland måste drömmar bara få vara drömmar. Hoppas det i alla fall för annars 
kommer dagen innehålla kamp mot en ond dimma, tyska fallskärmsjägare, 
agenter och åter agenter.

RelationeR till andRa:
lt. hugh Glover – hemvärnets chef, sympatisk och försiktig

Small dave dingle – ortens skröplige brevbärare, en av de få som lyckas oroa 
sig lika mycket som Leslie

lord Windsor – herren på Midshire Manor och en person som Leslie har 
känslan av kommer att göra något stort, fast i vissa drömmar är han en hund 
istället, lite märkligt

ian Suyden – också med i hemvärnet och den bästa vän som Leslie har där i

Bridget Blackstock-arapond – pubägarinna och katolik (något hon måste 
fått från sin franske make), katoliker verkar alltid ha lite mer förståelse för folk 
med syner, de blir ofta helgon där, synd att man tillhör den anglikanska kyrkan

SPeltiPS:
Var nervös, ha ofta saker på känn och ha deja vu:er 

VäRden:
Fysik +5, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +3, Närstrid +5, Aura +10, 
Synsk +10, Skjuta +3, Bil +5, Cykel +5, Religion +10, Reaktion +2, Försvar 13, 
Smärtgräns 13, Tuffhet +6, Aura +3, Mod +5
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Fader godFrey cairn
Bypräst
Blasé, religiös
41 år

Vem bryr sig? Gud har ju hur som helst sin plan och det är väl bara att skrutta 
med… Fader Godfrey har en bra familj, en stark församling och i allt ett bra liv, 
men när hans äldsta son kallades in i det militära och dog bara en vecka efter att 
han rykt in slutade Godfrey att bry sig. 

Livet har knatat på med gudstjänster, mässor, vara med barnen, gå till puben 
och så vidare, men hjärtat har inte helt varit med. Så en dag råkade han i en 
biktliknande situation inse att Albert Glover hade högflygande planer och när 
han pusslade ihop det med vad han visste om Philippe Arapond så formades det 
en tanke. Han parade ihop dessa två och invigde även unge Robert Dingle och 
June Suyden. 

De tror att de tillsammans med någon form av mörk magi ska kunna få fördelar 
och Fader Godfrey hoppas självklart på att det ska kunna bringa tillbaka hans 
son ifrån de döda. Eller helst alla unga som fallit i krig. Tänk om de skulle kunna 
marschera hem likt en armé av Lasarus. 

Visserligen är svart magi inget som Fader Godfrey tyckte kändes direkt 
lovande, men han lovade att kontrollera situationen om det gick över styr (som 
han kunde göra något mer än stänka vigvatten och be en bön – som herren hur 
som skulle göra som han ville med). 

Igår kväll prövade de till sist ”magin”. Allt verkade inte helt lyckat, den massiva 
dimma som de väntade sig var mest en rökpuff och efteråt så släntrade Fader 
Godfrey till puben och tog sig en pint innan han gick hem och la sig. De kan 

antingen lyckats med att skapa världens mest värdelösa rökpuff eller så kan de ha 
startat apokalypsen, Fader Godfrey kan inte bry sig om vilket.

RelationeR till andRa:
albert Glover – sann patriot och ett pucko

Philippe arapond – grek som utger sig för att vara fransman, har ärvt en box 
som sägs ha ockulta krafter

Bridget Blackstock-arapond – Phillips tillika pubägare och fanatisk katolik, 
hon är förmodligen numer den mest troende i hela Midshire även om hon 
tillhör fel kyrka

Robert dingles – ung man som är kär i fel kvinna (June), i alla fall då deras 
släkter kivas om nått oväsentligt 

June Suyden – lika kär hon som Robert och lika hopplöst, de tror visst att lite 
svartkonst ska lösa allt

Colin Blackstock – begravningsentreprenören och den som hjälper till med 
kollekten, väldigt hjälpsam kille

SPeltiPS:
Sucka, gör saker lite tafatt, bry dig inte om vad som händer

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet -5, Social förmåga +1, Närstrid +1, Religion +10, 
Ockultism +10, Svarta ritualer +10, Kristna ritualer +5, Reaktion +1, Försvar 11, 
Smärtgräns 13, Tuffhet +6, Aura +3, Mod +10
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donna cairn
Redig ungdom
Pryd, religiös
17 år

Donna är en duktig flicka som håller på sig. Trots att hennes pojkvän gärna 
skulle pussas och sånt så är hon inte den typen av flicka. Hon tror att den som 
gör sånt kommer att brinna i helvetet, vilket är lite synd då det även inkluderar 
en stor del av hennes vänner som kommer hamna i skärselden. 

Samma sak gäller när det handlar om kläder, moderna saker som byxor på 
kvinnor, kortare kjolar och annat lätt oanständigt passar inte för Donna. Allt 
det här har självklart inget att göra med hennes tendens att rodna högrött så fort 
ämnen närmar sig det oanständiga, utan allt beror på hennes djup religiösa tro. 
Säkert… fast ska sanningen helt fram tittar hon på i smyg när hennes kompisar 
snuskar sig, men hon ångrar sig och skäms hela tiden. Och det går ju inte direkt 
att bikta sig om det då det är ens pappa som är byns präst.

Att vara uppvuxen i ett djupt religiöst hem har passat Donna som av naturen 
är blyg och pryd. Hon trivs i rollen som den välartade flickan, även om hon inte 
skulle tveka till att snabbt gifta sig om det läget presenterade sig.

RelationeR till andRa:
dylan Glover – en farlig kille, men trots det en vän, en själ att frälsa

Brandon Suyden – en väldigt bra kille som tyvärr är mycket mer intresserad av 
Donnas kompis Kelly än av Donna, men han är både smart och snygg

david dingles – Donnas pojkvän och förhoppningsvis friare 

Kelly Blackstock-arapond – Donnas bästa vän, som tyvärr är lite mer generös 
mot pojkarna

Robert dingles – Davids fånige storebror

June Cairn – kan vara Donnas blivande svägerska då hon har ett gott öga till 
Davids bror, men det är något med en släktfejd också

SPeltiPS:
Var naiv, predika lite, rodna och var generad över det mesta

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +5, Närstrid +2, Etikett +10, 
Religion +10, Reaktion +1, Försvar 12, Smärtgräns 13, Tuffhet +5, Aura +2, Mod +5



18Mord, Mysterier och Midshirebor — GothCon 2010

Wanda cairn 
Prästfru, kantor, spänningssökare
Våghals, religiös
39 år

Wanda leder kyrkans musikaliska verksamhet, men är även en viktig del av 
kommittén för Midshires sommarfestival. Där har hon främst ansvaret för det 
musikaliska och kontakterna med prästen (dvs. hennes make Fader Godfrey). 
Varje år försöker hon få till de mest spännande musikaliska event man kan tänka 
sig, men det är inte så lätt. Kören vet knappt att de är med och det är alltid så 
mycket annat som ska med i festivalen. 
I år har Wanda planerat något storslaget, kören ska sjunga Bach medan hon 
kommer leda dem från ett podium som sedan fattar eld, då kommer hon hoppa 
ned på en motorcykel som hon lånat från Thomas Dingle på slottet och köra 
den upp för en ramp och hoppa förbi cricketplanen (som då exploderar i ett 
fyrverkeri)

Det finns de som påstår att Wandas äventyrslystnad har förstärks sedan hennes 
son dog, men samtidigt efter det hon gjorde förra festivalen när hon sjöng Verdi 
samtidigt som hon gjorde utbrytningsförsök ur ett sjunkande kassaskåp var rätt 
modigt det också. Och Wanda vet att hon har Gud på sin sida (fördelen att vara 
gift med en präst) så allt kommer gå bra.

RelationeR till andRa:
alice Glover – en stark supporter till Wandas idéer, dåligt taktsinne, sopran

elie Blackstock – ordningssam men lite tråkig, tenor

adelina dingle – organiserar festivalens cricket men tyvärr får inte damer vara 
med och spela, sopran

tanith Suyden – fantastiskt bra hjälp när man planerar saker, otroligt tidsinne, 
och en hyfsad alt.

Wendy Blackstock-arapond – kokerskan på Midshire Manor, också lite 
äventyrlig och har hjälpt till på träning och lånat ut en motorcykel, sopran

Jim Glover – fantastisk basröst

hugh Glover – baryton och en av körens solister 

donna Cairn – dotter och den kvinnliga solisten, inte på grund av nepotism 
utan för att hon vill det, att hon sedan missar nästan alla repetitioner är en helt 
ovidkommande sak

david dingle – ung charmör med gott öga till dottern som hjälper till lite med 
komp ibland

Colin Blackstock – tar in kollekten och så när en bra körmedlem men saknar 
taktsinne 

SPeltiPS:
Våga allt, äventyra och föreslå att sätta eld på saker och ting. 
Glöm inte bort att utnyttja att du har lånat en flakmoped (eller motorcykel som 
Wanda ser det)

VäRden:
Fysik +8, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +1, Närstrid +5, Orgel +10, 
Courage +10, Skjuta +3, Aura +5, Religion +10, Reaktion +1, Försvar 12, 
Smärtgräns 16, Tuffhet +12, Aura +3, Mod +10
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John cairn
Kronisk pubbgäst
Melodramatiker, Religiös
31 år

John är drabbat likt Job i bibeln, han har sin Gud emot sig av en okänd anledning. 
Det kan bero på att han inte lyckades i sina präststudier, eller i sina försöka att ta 
värvning, eller hans leder som värker varje gång det verkar vara risk för dimma.

Men det kan inte bero på Johns förkärlek till öl! 

Eller hans snålhet!

Eller hans ovilja till allt som kan påminna om arbete…

Kort och gott så lever John i huvudsak på sin släkts goda samvete och ett litet 
väl förvaltat arv från sin far. Ibland gör han lite ströjobb, mot bra betalt, eller i 
natura i form av öl. 

Allt med John är stora gester och små handlingar. Han berättar gärna om hur 
otursförföljd han är med kvinnor, väder och rikedomar. Och skryter till och med 
om vad han kunde ha gjort, men han gör ytterst lite.

Idag är i alla fall en någorlunda bra dag, lederna känns i alla fall ypperliga och 
John känner sig vid en god vigör… i alla fall nu efter ett par pints.

RelationeR till andRa:
Barley Mow – byns pub och nästan Johns hem

Bridget Blackstock-arapond – Barley Mows föreståndarinna och en väldigt 
vacker sådan, dock noggrann med att man betalar för sig och väldigt gift

Fanny Suyden – söt extrahjälp i puben som inte alltid kommer ihåg att räkna 
alla småmynt, John har lovat henne att helhjärtat stötta henne när revolutionen 
kommer

Jim Glover – Johns bästa vän, en bra karl med framgång i livet och samma goda 
inställning till arbete som John

Small dave dingle – byns brevbärare som ofta avslutar sina rundor på puben 
med något litet för hälsan, osympatisk men ändå en vän

SPeltiPS:
Gnäll, tyck syndast om just dig, se till att få betalt

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +5, Närstrid +1, Irritera +10, 
Religion +10, Springa +5 , Reaktion -5, Försvar 11, Smärtgräns 13, Tuffhet +5
Aura -5, Mod +10
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MurieL cairn
Bokhållare för lorden
ekonomisk, religiös 
38 år

Muriel är född före sin tid, i en senare ålder så hade hennes talang uppskattats 
bättre och hon hade kunnat komma längre på sitt sinne för siffror och hennes 
iskallt kalkylerande förmåga. Men när hon växte upp på 1920-talet var det inte 
tal om att en kvinna skulle utbilda sig. Så alla Muriels kunskaper är självlärda, 
men det har inte hindrat henne från att få ta hand om ekonomin för Midshire 
Manor. Hon är också Lord Windsors juridiska rådgivare även om hon inte har 
någon officiell examen som jurist. 

Lord Windsor är inte så knusslig utan snarare tvärt om, en enkel man som 
gärna lämnar över besluten till Muriel. Och hon har skött hans tidigare rätt 
blygsamma ekonomi med bravur. Från att det var ett gods på väg ned och 
en förmögenhet satsad i rätt värdelösa papper, är det nu en av de mäktigaste 
egendomarna i trakten.

Muriel är nöjd med sitt verk och stolt över Midshire Manor. Och hon har 
fortfarande frihet att styra över det mest. Lorden själv är mest intresserad av sin 
vallning och sin hund. Vilket passar Muriel som gärna tar hand om allt.

Många uppfattar Muriel som kall, men hon är mest bara beräknande, siffror är 
mycket enklare att ha hand om än känslor. Hon har hittills valt att inte skaffa sig 
någon karl då hon inte stött på någon som matchar henne intellektuellt. 

RelationeR till andRa:
lord Windsor – en trevlig äldre man med noll sinne för pengar, till exempel 
skulle man kunna sålt hans välmeriterade vallhund för stora pengar eller 
åtminstone tagit avel på den

Betsy Glover – Midshire Manors vaktmästare, en dam med stil och sinne för 
ordning och sakers rätta värde

thomas dingle – den late hundskötaren som borde fått sparken, men hunden 
är tydligen viktigare än allt annat (inte för att Thomas verkar göra mycket för 
hunden, den tar Lorden själv mest hand om)

Jeremy Suyden – Lordens butler, lite närgången och personlig på ett sätt som 
andra tar för trevligt men som Muriel har svårt för

Wendy Blackstock-arapond – Lordens halvfranska kokerska, lagar tack och 
lov rätt okej brittisk mat även om de franska influenserna kan komma fram

SPeltiPS:
Var kall och analytisk och prata gärna lite träigt som om du var en robot snarare 
än en människa

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +10, Social förmåga +1, Närstrid +3, Ekonomi +5, 
Byråkrati +5, Räkna +10, Religion +10, Reaktion +1, Försvar 11, Smärtgräns 13, 
Tuffhet +5, Aura +3, Mod +1
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proFessor herBert cairn
teologie professor
Snål, religiös
47 år

Då Herberts lillebror nöjt sig med att bli byns präst gick Herbert vidare och 
lämnade kyrkans kall för den akademiska världen. Han sökte sig till Eton och 
studerade där vidare inom religion och teologi. Han föredrog att forska framför 
att undervisa, men det senare gick an och det var nödvändigt. Det kunde tendera 
till att bli lite mer likt predikningar, för i Herberts värd är saker gärna svarta och 
vita, helvete eller himmel, katoliker eller anglikanska kyrkan, dvs. rätt eller fel. 

Med tiden så blev Herbert professor och höll sig på den tjänsten tills Eton tröttnat 
på honom och till sist mutade ut honom med ett honorar och ett erbjudande att 
kunna få forska på distans. 

Det gjorde att Herbert flyttade hem och bosatte sig åter i sina barndomars 
Midshire. Här skaffade han sig ett billigt men ändå ansenligt boende som han 
fyllde med litteratur och så fortsatte han att studera. 

Religion har blandats lite med närliggande ämnen som historia och ockultism. 
Senare år har han bland annat studerat grekiska myter och hur man skapar och 
fördriver ondskans väsen.

RelationeR till andRa:
Philippe arapond – byns påstådda fransman, men namnet är grekiskt, 
intressant släkt förresten vars förflutna sägs varit kantad av ockult ondska

Bridget Blackstock-arapond – byns enda katolik, självklart har en sådan ond 
kvinna hand om puben och driver den med skamlösa priser

Jim Glover – byns självutnämnde Casanova, men Herbert tror att han har 
potential till stordåd om han bara kunde omge sig med lite bättre människor

Caroline Suyden – byns mest händige man som råkar vara en kvinna, väldigt 
bra på att laga saker som gått sönder

adelina dingle – en trevlig kvinna som man ofta kan snylta lite te och kakor 
hos

doktor Professor Rosemary Glover – byns andra akademiska personlighet, 
kunnig historiker (varför man skulle behöva kunna nått om historia utöver 
religion?)

SPeltiPS:
Tala som om du predikar, med hög röst och som allt du säger är den enda 
sanningen, utnyttja gärna ditt bibliotek

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +2, Social förmåga +3, Närstrid -5, Religion +15, 
Ockultism +10, Häxritualer +3, Infosök +5, Reaktion-5, Försvar 8, Smärtgräns 
15, Tuffhet +10, Aura +3, Mod +3
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thoMas o´MaLLey
Katt
5 människoår

Alla katter kan vilken stund som helst rädda världen, det är bara frågan om ork 
och motivation. 

Eller framförallt om att det vanligtvis finns bättre saker att göra, som att äta, 
sova, ligga i en solfläck, bli kliad under hakan eller sätta på honor.

RelationeR till andRa:
doktor edmund – slav

Zap – en uppstudsig hund som Thomas snart ska sätta på sin plats…

Fanny på puben – en tös som ger än mat om man stryker sig mot hennes ben

thomas i stora huset – en riktigt korkad tvåbening som är rolig att retas med

Madame Z – en kvinna i skogen som verkar ha riktiga krafter

SPeltiPS:
Jama, lata dig, kurra och försök bli kliad bakom örat, stryk dig mot personer, 
rädda världen om de tjatar om det

VäRden:
Fysik -5, Uppmärksamhet +15, Social förmåga +5, Närstrid +8, Fånga möss +15, 
Smyga +10, Sprinta -5, Reaktion +5, Försvar 17, Smärtgräns 10, Tuffhet 0, 
Aura +10, Mod -5
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peter dingLe
Scout av den råbarkade sorten
Ful i mun, sportfanatiker
11 år

Trots att Dingles är en fin släkt så hörs det sällan på unge Peter Dingle. Familjens 
fina cricketsnack har förbytts hos den yngste i ett grötigt rugbyinspererat 
språkbruk. Och även om han väl kan vara lite intressera i familjens främsta 
sport; cricket, så har han hjärtat i den mer folkliga rugbyn.

Som alla i sin släkt så tränar Peter mycket, löpning, kondition, kast, slag och i 
smyg tacklingar. Det känns ofta som att cricketplanen och Dingles country club 
som hans egentliga hem. Familjen har ett hus i by, men det är på klubben som 
de spenderar sin tid för att slippa pöbeln.

Själv är Peter inte så fin i kanten, så att smita in bakvägen på puben och tjuvlyssna 
på radion medan de vuxna tittar bort passar honom bättre. Ibland har han till 
och med lyckats tjuva sig lite öl, men det smakar rätt äckligt och man blir rätt 
dum i huvudet av det.

RelationeR till andRa:
Kapten Mary Glover – Försöker hålla disciplin på gruppen och skäller på Peter 
för hans fula språk, lite tråkig tant

louis Blackstock-arapond – fransos och lite fin i kanten precis som Peters 
familj

dudley Cairn – lite väl lik sin prälle till farsa när det gäller gudsnack, men rätt 
på annars

Seymour Suyden – arbetarkille och släktena hatar varandra, men han är rätt 
okej egentligen och Peter och Seymour brukar smygträna rugby tillsammans

horatio dingle – farsan, hinner göra hur grymt mycket som helst 

adelina dingle – morsan, trist och besatt av te och cricket

Brandon Suyden – tyvärr verkar han satsa på cricket och är en Suyden, men 
han skulle kunna vara rugbyproffs om han bara ville

Jim Glover – en av de coola i byn som hänger på puben och inte gör någonting

John Cairn – också en häftig vuxen som ibland låter en smaka på en half pint i 
vad han kallar rent medicinskt syfte

lord Windsor – det är ju lite ballt att byn har en egen Lord även om det är en 
vimsig gubbe

SPeltiPS:
Svär, snacka slang, vad burdus och försök tackla andra på kul 

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet -5, Social förmåga -5, Närstrid +3 , Tackla +10, Kasta 
saker bakåt +5, Reaktion +5, Försvar 13, Smärtgräns 12, Tuffhet +4, Aura -5, 
Mod +10
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sLäkten dingLe
Sporttokiga  +5 i cricket

Inget präglar släkten Dingle som kärleken till cricket. De lever och andas för 
sporten och även för den känsla av klass som hör till. De driver Dingles country 
club som gränsar till byns cricketplan och där är det främst de som har lite 
mer tillgångar som är medlemmar. Byns lag består till största del av släktens 
medlemmar, även om man brukar låta sätta ihop ett andralag till byfestivalen 
för att ha några att besegra. 

Dingles uppfattas ibland som snobbiga, men de är egentligen inte det. Visst 
råkar släkten ha lite pengar och gamle Harold har egentligen titeln Sir Dingle, 

men de är bara måna om ett lite mer gammaldags Brittanien och framför allt då 
den sport som bäst förknippas med det - cricket.

Dingles och Suyden har legat i fejd sedan urminnes tider. Ingen minns hur fejden 
började, men det känns som Suydens hat mot överklassen såg de cricketfanatiska 
och välställda Dingles som det mest matchade objektet för sitt hat. Det är en 
öppen fejd, men den är inte så aktiv, mer onda ord och förakt än handlingar. 
Men självklart skulle en Dingle aldrig ha något att göra med en Suyden.

the dingLes

haRold dinGle
Coach

hoRatio dinGle — adelina dinGle
Föreståndare             organisatör

thoMaS dinGle
hundskötare

RoBeRt dinGle
talang

daVid dinGle 
Musiker

PeteR dinGle
Vargunge

edMUnd dinGle
doktor 

SMall daVe dinGle 
Brevbärare
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coach haroLd dingLe
Pensionerad stjärncoach i cricket
Besserwisser, sportfanatiker
63 år

Coach Harold har varit en riktigt framgångsrik cricketspelare, var en av landets 
unga stjärnor, men som många stora fall så föll allt på grund av en kvinna. Harold 
hade ögonen på sin hemby Midshires stora skönhet Caroline Brearly. Dock 
hade hon en annan friare, en ung herr Dick Suyden och han och Harold kom i 
så mycket olag över henne att det bara fanns en lösning. 

En kväll precis innan Englands landskamp mot Wales så möttes Harold och 
Dick på fältet utanför den sköna Carolines hem och gjorde upp om hennes 
gunst i en långdragen brottningsmatch. Båda ansåg sig nog som segrare, men 
avgörandet kom egentligen dagen efter då Harold slutkörd efter nattens 
brottande snubblade över en cricketport och skadade sig. Han hamnade på 
sjukhus i ett halvår och kom att aldrig kunna gå igen och än värre så hade Dick 
och Caroline hunnit gifta sig när han kom ut från sin sjuktid. 
Efter den tiden så råder det fejd mellan Dingles och Suyden, den vänskap som 
kan ha funnits mellan dem är något som Harold alltid förnekat och fejden skylls 
till vardags på skillnaderna mellan den rika och högt ärade ätten Dingle och den 
fattiga arbetarätten Suyden.

Harlord gifte sig på trots med Carolines lillasyster och mellan de två systrarna 
rådde sedan en kyla påverkad av fejden mellan deras män och med tiden deras 
släkten. Och från en rullstol kom Harold att ha en lång och framgångsrik karriär 
som en av England främsta cricketcoacher genom tiderna. Han fick sig till och 
med ett Sir med tiden, något som han inte brytt sig om mer än att det retar de 
förhatliga Suydens.

RelationeR till andRa:
Caroline Suyden – Harolds enda kärlek som han aldrig har kunnat berätta det 
för

Brandon Suyden – till Harolds stora skräck så är den främsta talang han har 
sett inom alla sina år som coach. Barnbarn till hans kärlek och hans fiende

Släkten Suyden – i övrigt hatade som ondskan själva

Conrad Glover - en annan av byns åldersmän och en av de få som också verkar 
veta hur hårt livet kan vara

Roy Blackstock – en hederssam krigsveteran, en bra man och nästan något av 
en vän

dudley Cairn – en kvick ung pojke, kanske en lovande spelare i framtiden, men 
väldigt ung

Colin Blackstock – hopplös spelare, men entusiastisk vilket kompenserar en 
del

edith Cairn – Om det inte var för Caroline skulle Harold kunna varit intresserad 
av den romantiskt lagda Edith

SPeltiPS:
Sitt ned konstant och be folk putta runt dig om du behöver förflytta dig, var kort 
och butter, flörta lite osäkert med Caroline

VäRden:
Fysik -10, Uppmärksamhet -5, Social förmåga +1, Närstrid -5  Taktik +10, 
Klubba +3 Reaktion +3, Försvar 5, Smärtgräns 10, Tuffhet +0 Aura +10, Mod +1
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horatio dingLe
energirik föreståndare 
hyperaktiv, sportfanatiker
44 år

Horatio har hand om cricketplanen, Dingles country club och familjen. Han 
är också med i cricketlaget, kyrkokören och hemvärnet. Och det känns ändå 
som han har massa tid till övers. Det finns liksom så mycket saker att göra och 
Horatio har massa energi. 

Dingles country club är cricketen i hela området samlingsplats och en stolthet 
för hela släkten. Det är en klubb för de som tar sig tid, inte egentligen tänkt att 
bara vara för överklassen, även om de flesta som är där tenderar att vara rätt väl 
ställda. Men det viktiga är inte vem som man är utan att man älskar den nobla 
sporten.

En cricketmatch är en på tok för kort historia med sina fem dagar och ofta så 
kan det vara lite knepigt att hinna med och spela samtidigt som man sköter en 
klubb, men “vill man kan man” är Horatios motto. 

Allt annat är också kul! Hemvärnet är viktigt såna här dagar, kören är trevligt 
social och så måste man ju hinna med att träffa alla i by och nejden och vara med 
på allt som händer.

RelationeR till andRa:
lt. hugh Glover – hemvärnets chef

Wanda Cairn – kantor och körens ledare

Brandon Suyden – byns bästa cricketspelare, visserligen hatar Horatio hela 
släkten Suyden av princip, men en bra cricketspelare är en bra cricketspelare

lord Windsor – herren på Midshire Manor och en av de viktigaste besökarna 
på Dingles, lite vimsig dock

Bridget Blackstock-arapond – pubföreståndarinan och en trevlig kontakt, 
egentligen skulle Horatio vilja hinna hänga mer med folket på puben, men det 
är så mycket kul man kan göra

leslie Cairn – byns poliskonstapel och också en av grabbarna i hemvärnet, 
känns som han alltid vet vad som kommer att ske

ian Suyden – en Suyden som inte är lik de andra, han ivrar för kungahuset och 
har till och med sökt medlemskap i klubben

SPeltiPS:
Prata snabbt, ta kommando, få saker gjorda 

VäRden:
Fysik +10, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +1, Närstrid +5, Klubba +10, 
Kasta +5, All Textbaserade -5, Reaktion +3, Försvar 15, Smärtgräns 10, 
Tuffhet +0, Aura +5, Mod +1
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roBert dingLe
Byns ena crickettalang
Skrytmåns, sportfanatiker
24 år

Livet är cricket och Robert är bäst på cricket, så bra så att han har en chans på 
landslaget och en chans att få lämna lilla Midshire. Och kanske så bra att han får 
en chans med sitt livs kärlek trots att hon är en Suyden och att alla Dingles hatar 
alla Suydens. Den enda som kan stå i hans väg är ironiskt nog hans älskade June 
Suydens egna kusin Brandon. 

Brandon Suyden är nästan lika bra som Robert (enligt vissa till och med bättre, 
men de har fel) och kan sno Brandons chanser att upptäckas och få sin chans att 
lämna byn och släktfejden tillsammans med sin älskade. Det känns nämligen som 
Robert och June aldrig kommer kunna ha en framtid tillsammans i Midshire 
där hatet mellan de enkla Suydens och de mer korrekt brittiska Dingles har rått 
i mannaminnen. 

Robert och June är desperata och har via prästen av alla människor har de ingått 
i en pakt som ska ge dem makt och rikedom och därmed förhoppningsvis en 
chans till ett liv tillsammans. Fast Robert misstänker att June inte förstått så 
mycket. Men deras mörka ritual igår kväll, när en liten uråldrig låda skulle 
uppfylla deras önskan om förbjuden kärlek, resulterade inte i mer än en lite 
rökpuff. 

Så deras mörka ritualer kanske inte kommer hjälpa något. Då är det bara 
en sak som gäller, en väl riktad boll mot Brandons skalle och sedan måste 
talangscouterna upptäcka Robert. 

RelationeR till andRa:
albert Glover – de mörka ritualernas ledare

Philippe arapond – pubägarinnans franska make och den som äger den ockulta 
låda som används vid de mörka ritualerna

Fader Godfrey Cairn – byns pastor, men av någon anledning också med på de 
ritualerna, måste vara ett tecken på att det inte kan vara rakt igenom ond

Brandon Suyden – den skrytige konkurrenten om en plats i det brittiska 
cricketlandslaget, duktig men odräglig

June Suyden – Roberts stora kärlek och den som gör livet värt att leva med sin 
närhet

SPeltiPS:
Visa upp dina muskler, gör gärna saker som du tror imponerar och skryt om att 
du kan och hur duktig du är, och håll Junes hand i smyg

VäRden:
Fysik +10, Uppmärksamhet -5, Social förmåga -5, Närstrid +5, Kasta +15, 
Springa +10, Klubbor +10, Första hjälpen +5, Reaktion +5, Försvar 13, Smärtgräns 
11, Tuffhet +2, Aura +5, Mod +1
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david dingLe
Ung musikbegåvning
Musikalisk, sporttokig
20 år

Självklart spelar David cricket, precis som hela sin familj, men han har även en 
till passion; musik. Så vid sidan av en fast plats i Midshires första cricketlag så är 
han även aktiv i kyrkokören och försöker också ta varje tillfälle i akt att komma 
över lite noter och spela lite piano.

Ungdomarna i Midshire är en rätt tight grupp, trots att det pågår en fejd mellan 
Dingles och Suyden. Men David bryr sig inte direkt om fejden, allt som gör 
att de unga kan hänga ihop är bra. Speciellt som det även innebär att David får 
umgås med Donna. Donna är väl typ Davids flickvän, men hon är också prästens 
dotter och det gör tyvärr att hon inte vill hånglas något. 

Därför försöker David ha en bra platonisk relation med sin Donna, han 
uppvaktar henne med sånger och serenader och försöker också få henne att se 
hur duktig han är på cricketplanen. Någon gång ska det väl hjälpa så att David 
också får lite hanky-panky. Annars får han väl göra som de andra grabbarna och 
släta av Donnas kompis istället.

RelationeR till andRa:
dylan Glover – typ de yngres ledare, häftig och smart

Brandon Suyden – kanonbra cricketspelare, trots att han inte är en Dingle

donna Cairn – Davids tjej, men prästdotter och lite väl kysk, annars rätt våpig

Kelly Blackstock-arapond – om David inte hade Donna så skulle han gärna 
vara med franska Kelly även om hon hånglar med alla killar

Robert dingles – Davids storebror som är ännu vassare på cricket

June Suyden – ibland undrar David om det skulle kunna vara något mellan 
brorsan och lilla korkade June, men hon är en Suyden så det är egentligen 
otänkbart

Wanda Cairn – kantor och körledare i Midshire, den mest vettiga vuxna i hela 
byn

SPeltiPS:
Nynna, försök komma nära Donna och trumma lite på saker

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet -5, Social förmåga -5, Närstrid +3, Instrument +10, 
Sång +3, Klubba +5, Kasta +3, Reaktion +1, Försvar 13, Smärtgräns 10, 
Tuffhet +0, Aura +5, Mod +1
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adeLina dingLe
det-mesta -i-byn-organisatör
tedrickare, sporttokig
42 år

Alla sporter borde ha tepauser, eller förresten allt borde ha tepauser. Det är det 
som gör oss till civiliserade människor. 

Adelina har ett rätt bekvämt liv, hennes man förestår Dingle’s country club 
vilket ger en rätt godkänd inkomst. Plus att hans släkt har en ansenlig mängd 
pengar till att börja med. Barnen är välartade och gör bra ifrån sig både i skolan 
och på cricketplanen. Och de äldre har sina trygga och trevliga liv. 

Det lämnar tid åt Adelina att organisera viktiga saker, som byfestivalen och en 
del kring byns cricketlag, vilket så gott som är familjens lag. Byfestivalen är 
en enkel men trevlig historia, men skulle vara ett fiasko utan Adelinas hand 
när det gäller te och tilltugg. Alla vet att det som är viktigast för att besökare 
och bybor ska uppskatta en byfestival är att de är mätta och nöjda. Därför är 
det också av största vikt med lite matrelaterade tävlingar, som njurpajstävling, 
lemoncurdtävling och sconestävling. 

Tyvärr går det också åt en del tid till släktens fejd med Suydens. Inte för att hon 
personligen har något emot fattiga oborstade sluskar, men när de bor i hennes 
by och ställer till med otyg så är det viktigt att man håller dem kort. 

RelationeR till andRa:
alice Glover – trevlig engagerad medlem i byfestkommittén

elie Blackstock – lite burdus kvinna som försöker ta någon form av omotiverat 
ledarskap över byfestivalen

Wanda Cairn – kantor och körledare och en god väninna

tanith Suyden – oförskämd kvinna som försöker göra byfestivalen till någon 
form av pöbelfest

Bridget Blackstock-arapond – pubens föreståndarinna som tyvärr drar folk 
från Dingle’s tesalong, samtidigt är det ju sympatiskt att hon håller slöddret 
borta

June Suyden – en flicksnärta som försöker förföra Adelinas älskade son Robert, 
egentligen skulle det bästa vara om en mindre olycka hände med henne…

lord Windsor – en lokal lord och självklart en god vän

SPeltiPS:
Var snobbig, bjud på te, eller kanske en picnic (med te), försök få till pauser, sätt 
käppar i hjulet för allt Suydens verkar hitta på

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +3, Social förmåga +5, Närstrid +1, Brygga te +10, 
Örter +5, Första hjälpen +5, Klubba +5, Kasta +3, Reaktion +1, Försvar 13, 
Smärtgräns 12, Tuffhet +3, Aura +3, Mod +1
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sMaLL dave dingLe
Girig brevbärare
hypokondriker, butter, sportfanatiker
39 år

Brevbärare är ett intressant sätt att hålla koll på alla i byn och det kan vara rätt 
lönsamt om man vet vad man gör. Det kommer en hel del värdefullt i post och 
lustigt mycket kommer bort på vägen. En händig man kan göra väldigt mycket 
med ånga och klister och ett brev kan vara noggrant läst utan att se ens det 
minsta öppnat ut. 

Small Dave tar oftast en tidig morgon, gör en runda med posten, sätter upp en 
lapp på postkontoret att han tar lunch på puben och sedan håller han till där tills 
tretiden. Vid tre hämtar han nästa dags post och spenderar sedan tiden fram till 
middagen med att gå igenom den. Sedan väntar middagen på puben och ett par 
pints innan det är dags att gå till sängs. 

Dave har läst att man via sprit kan hålla sjukdomar borta och tack vare minst 
tre whiskeys om dagen har han hållit sig frisk trots att han senaste åren hela 
tiden har haft en eller annan sjukdom på gång. Han har också läst någonstans 
för mycket om folk som dött i sömnen, så för säkerhets skull försöker han hålla 
sin sömn till ett minimum

Det senaste intressanta verkar vara att det smusslas lite mellan släkterna. 
Prästen verkar lura på något med fransosen och Robert och June (som är typ 
förlovade i smyg). Cricketscouter för landslaget är på väg till Midshire för att 
spana in Brandon och Robert spela. Lord Windsor blir erbjuden löjligt mycket 
pengar för sin vallhund men vägrar sälja den…

RelationeR till andRa:
Barley Mow – byns pub

Bridget Blackstock-arapond – Barley Mows föreståndarinna med ögon som 
en hök, helt omedveten om att hennes make inte är fransman utan grek

Jim Glover – en av Daves närmare vänner och halva byns kvinnors älskare

John Cairn – också en trevlig vän från puben, lite överdriven men okej

Jane Suyden – byns kändis, före detta skådis som fortfarande får mycket generöst 
betalt för bilder på sig, tack och lov känner hon inte till den försäljningen utan 
Dave kan sköta allt och ta hand om vinsten

SPeltiPS:
Hosta, nys, beklaga dig över mystiskt verk i lederna, spela lite halvfull, håll på 
att somna ibland, var kort

VäRden:
Fysik +10, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +1, Närstrid +5, Gömma sig +10, 
Cykla +10, Orientering +10, Byråkrati +5, Reaktion +2, Försvar 13, Smärtgräns 
10, Tuffhet +0, Aura +3, Mod +1
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thoMas dingLe
hundskötande lathund
lat, sportfanatiker
24 år

Thomas skulle gärna vara mer aktiv i byns cricketlag, men han har inte haft 
talangen för det och nu för tiden har han en ansenlig kula i vägen för att kunna 
vara bra. Hans yngre bröder dock är mer framgångsrika och kan ha en chans att 
leva på idrotten.

Själv är han nöjd med att hållit sig undan från armén, mest på inflytande av 
Lord Windsor som är Thomas arbetsgivare. Och en arbetsgivare av bästa sorten. 
Thomas är hundskötare, men Lorden insisterar på att själv på att ta hand om 
jycken.

Thomas liv går följaktligen mest ut på att ta det lugnt, lyssna på cricket på 
radion, läsa resultat och kanske spela lite cricket. Det är i sin helhet ett bekvämt 
liv och även om det är rätt trevligt att hänga lite på familjens klubb Dingle’s så 
finns det mesta upp på Midshire Manor. 

RelationeR till andRa:
lord Windsor – världens bästa arbetsgivare och en hedersknyffel

Betsy Glover – Midshire Manors vaktmästare men en lite otrevlige arbetsmyra

Muriel Cairn – bokhållare åt lorden och en rätt snål sådan, tur nog så bestämmer 
hon inte om Thomas ska få behålla jobbet eller inte

Jeremy Suyden – Lordens butler, trevlig och servicemedveten kille och nära 
vän, trots att Suydens och Dingles egentligen ligger i en oförsonlig släktfejd

Wendy Blackstock-arapond – väldigt trevlig kokerska som Thomas har ett 
gott öga till, och framför allt till hennes mat 

Zap – Lordens border collie, skrämmande smart hund och är det något som 
krisar så ger Zap mer trygghet än någon människa som Thomas känner

SPeltiPS:
Undvik allt som kan vara ansträngande, klappa dig om magen, försök snacka 
lite sport

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +3, Social förmåga +3, Närstrid +3, Dressyr +10, 
Gömma sig +5, Klubba +5, Kasta +10, Reaktion +1, Försvar 13, Smärtgräns 10, 
Tuffhet +0, Aura +3, Mod -5
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doktor edMund dingLe (veterinär)
Brunstig veterinär
Kattälskare, sportfanatiker
40 år

Alla kan tyvärr inte leva på cricket och Edmund skadade knäet i unga år. Han 
kan fortfarande spela, men hans lätta hälta blir långt värre efter en match. 

Istället var frågan vad som var den viktigaste roll man kunde fylla i en ort som 
Midshire. Svaret är givetvis veterinär! Och Edmund hade inga problem att 
klara utbildningen. Djur är rätt bekväma och enkla att ha att göra med. 

Edmund har inte så mycket över för djur i övrigt utan ser de mest som objekt för 
sitt arbete. Självklart undantaget katter. Katter är något som är nästan jämställt 
med människor, ja till och med så står nog katter över vissa, som släkten Suyden.

Edmund har oftast följe av sin egen katt Thomas O´Malley, en stor hankatt som 
är honkatterna i områdets främsta karl. Edmund ser gärna likheten mellan sig 
och Thomas. Ingen av dem har bundit sig till en kvinna. Och medan Thomas ger 
sig på de flesta inne i byn, så har Edmund sitt roliga ute på bondgårdarna. De 
flesta besök av veterinären sker när herren i huset är ute. Och han tar med sig 
Thomas som också kan behöva lite omväxling.

RelationeR till andRa:
lord Windsor – byns främsta vallhundsägare och den största kunden, äger 
världens bästa vallhund; border collien Zap

louis Blackstock-arapond – pubägarens son, men den som har bäst koll på 
vädret i byn trots att han säkert inte är mer än tio år

Caroline Suyden – visserligen hatar Dingles alla Suyden, men vill man han 
något lagat är hon rätt kvinna att gå till

John Cairn – jobbskygg typ, men kan ställa upp som hjälpreda mot pengar 
direkt i handen

hugh Glover – hemvärnets chef och kommer ofta in med djur som har 
skadeskjutits, han betalar lite extra också om man inte frågar hur det kommer 
sig

thomas o´Malley – Edmunds närmsta vän och katt, en person som är smartare 
än alla andra i by, vilket gör att han främst jagar fruntimmer, äter och sover

SPeltiPS:
Halta lite lätt, prata hellre med eller om djur (eller om cricket), kela med 
Thomas

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +1, Närstrid +3, All Medicin +10, 
Klubba +5, Kasta +5, Reaktion +1, Försvar 13, Smärtgräns 10, Tuffhet +0
Aura +5, Mod +1
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captain Mary gLover
Scoutkapten
Snobb, krigshetsare
17 år

Mary ligger i den svåra åldern mellan att vara en av ungdomarna och ett av 
barnen i Midshire. Men det är lite självvalt då hon inte vill tillhöra någon av 
grupperingarna. Fast hon trivs rätt bra som ledare för scouterna och den som får 
basa över barnen en gång i veckan. Som små soldater som man tränar för både 
naturen, framtiden och kanske kriget.

Mary som alla i sin släkt är väldigt engagerad i Englands bästa och då främst 
försvaret. Hon ser framför sig en framtid där kvinnor kanske också får vara i 
försvaret, eller i alla fall en plats inom försvarsledningen. 

För en sak är säker, Mary är född att leda. Som hon egentligen misstänker hela 
sin släkt. Det finns helt enkelt alfaindivider och de som är menade att följa. Och 
Mary är definitivt en alfahona. 

RelationeR till andRa:
Seymour Suyden – den uslaste av alla scouter, enormt feg och anarkist

louis Blackstock-arapond – har tagit alla scoutmärken om väder, men annars 
kan han inte mycket

dudley Cairn – trots att han bara är ett barn är han i alla fall snabbtänkt

Peter dingle – scout av bättre familj, men oerhört ful i mun vilket är rätt 
outhärdligt

Roy Blackstock – Midshire mest meriterade militär och en man som återvände 
från kriget till skillnad från Marys fader

ian Suyden – enda Suyden som har en bra syn på ordning och reda och att man 
måste ha en styrande klass

horatio dingle – ägare och föreståndare av Herefordhill country club som 
Mary hoppas på att vara inbjuden till så fort hon har åldern inne

leslie Cairn – byns poliskonstapel och som alla med en uniform har Marys 
respekt

lord Windsor – Midshires egna Lord och egentligen den enda som Mary 
borde umgås med, om hon var lite äldre

evi arapond – känd fransk modeskaperska som bor i Midshire

SPeltiPS:
Håll hakan uppåt, var nedlåtande, var gärna vuxnare än alla andra

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +3, Social förmåga +3, Närstrid +1, Skjuta +5, Alla 
scoutpyssel grejer +10, Reaktion +3, Försvar 12, Smärtgräns 10, Tuffhet 0
Aura +10, Mod +5
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sLäkten gLover
Krigshetsare 

Räkna med att så gott som alla Glovers är beväpnade, men det innebär inte att 
de alla kan hantera vapen

Att en ätt som Glovers överlever kan nog bara tillskrivas en fantastisk förmåga 
att föda söner som kan föra namnet vidare. De flesta Glovers har tidigt fått ett 
barn, medan ytterligare barn ofta dröjer. Skvallret säger att de oftast inte är så 
populära hos sina kvinnor, medan annat skvaller säger att de är för populära 
hos andra kvinnor och inte har någon ork kvar till sina fruar.

Hur som försöker de flesta Glovers gå i fält och har gjort så så länge ätten kan 
minnas. Dock har de ofta inte varit så framgångsrika i strid. Det ser dock 
ljusare ut för släkten, idag har militären bättre urskiljning än på många år och 
ovanligt många Glovers finns kvar i sitt Midshire. 

henRy GloVeR  (död)

CondRad GloVeR — ada GloVeR (död)
         Pensioner

RiChaRd GloVeR (död) — BetSy GloVeR
                                                      Städerska      

JiM GloVeR
doktor

dylan GloVeR

MaRy GloVeR
Scoutledare

alBeRt GloVeR — aliCe GloVeR
       tjänsteman            Skvallertant

hUGh GloVeR — RoSeMaRy GloVeR           
Flygfältsförvaltare            Proffesor

the gLovers
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conrad gLover
Petnoga pensioner 
ordning och reda, krigshetsare
72 år

Det är märkligt att staten kunde pensionera en så trogen kämpe som Conrad. 
Lika märkligt som att han aldrig blev befordrad högre än sergeant eller att 
han behölls hemma när alla andra skeppades till det stora kriget. Men Conrad 
ifrågasatte inte besluten. Man måste följa beslutstrukturen annars går hela 
civilisationen åt fanders. 

Länge såg han därför upp till tyskarna som var väldigt väl organiserade och 
deras första snabba militära triumfer var man bara tvungen att beundra. Men 
när de gav sig på Storbritannien visste han att de inte var värda hans respekt 
längre. Och när en ordning korrumperar måste den kväsas! 

Så Conrad har försökt få komma tillbaka till militären men de hävdar att han är 
för gammal. Han har också gjort sitt bästa för att för att övertyga sin lillebror att 
åtminstone att låta honom vara med i hemvärnet, men inget hjälpte. Så nu så går 
all tid ut att försöka hitta alla slag Conrad kan få utkämpa, en sista triumf, eller 
ens ett sista nederlag kan räcka…

RelationeR till andRa:
Roy Blackstock – en sann hjälte som kom hem från det stora kriget och en vän 
(trots att han är lite lomhörd)

Muriel Cairn – Lord Windsors bokhållerska och en av de med ordningsamma 
kvinnorna i hela Midshire

harold dingle – Englands främsta cricketcoach vilket man måste respektera, 
för man vinner matcher med ett välordnat lag

tanith Suyden – den enda dam som Conrad stött på som verkligen förstår 
värdet av att hålla tiden, vore det inte för respekt för hans änka så skulle han 
vara intresserad…

SPeltiPS:
Håll en stel rak hållning och stå gärna upp bredbent, sök farliga situationer för 
att få rädda världen, styr upp och ropa gärna ut order och be folk svara med ’sir, 
yes sir’

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +3, Social förmåga +3, Närstrid +3, Skjuta +3, 
Byråkrati +10, Infosök +3, Reaktion +1, Försvar 11, Smärtgräns 11, Tuffhet +2
Aura +5, Mod +5
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hugh gLover
Flygfältsförvaltare
Velig, krigshetsare
56 år

Hugh borde vara i det militära på riktigt, men han hade så svårt att välja 
vapenslag. Överlag så har Hugh svårt att välja så när han till sist sökte det militära 
föll han på just det. De ansåg att han inte skulle ha den rätta killerinstinkten. 

Hyfsat besluten att visa att de hade fel så engagerade sig Hugh i hemvärnet 
hemma i Midshire. Fast besluten att göra det till en av Englands mest förberedda 
enhet, det var i alla fall det hans far sa att han skulle sikta på. Hugh är lite inne 
på att de kanske ska ha trevligt också.

När Hugh inte är ute i leran med sina killar så försöker han att ta hand om 
Midshires flygfält. Det används visserligen inte så ofta, men staten har 
fortfarande råd att ha Hugh anställd för att ta hand om både flygfältet och 
de stackars anrika plan som står kvar där. De flesta planen skulle nog vara i 
oanvändbart skick om det inte var för Caroline Suyden som hjälpt till att rusta 
upp dem. 

Och så försöker Hugh hinna med lite tid med familjen, både frun och så den lite 
bångstyrige sonen Dylan som håller på med en ungdomsrevolt där han ställer 
sig emot sin far och därigenom även allt som är militärt.

RelationeR till andRa:
leslie Cairn – hemvärnsman som enligt sig själv kan förutspå framtiden, ibland 
tror Hugh på hans förutsägelser men ofta känns det lite osannolikt
Ian Suyden – lite snobb men okej i hemvärnet, byns butiksägare så det är ju en 
bra kontakt

horatio dingle – lustigt nog också lite snobbig, är det nått fint med hemvärnet, 
men Horatio är en reko grabb som gör allt man ber honom om

Colin Blackstock – känns lite makabert att begravningsentreprenören är med 
i hemvärnet och Colin har en förkärlek för franska taktiker och de är sällan så 
framgångsrika

Caroline Suyden – byns tekniska geni, trots en ansenlig ålder

SPeltiPS:
Vela, var lite mer för konfrontation än inte, men var inte säker, be andra om råd, 
ge inte en enda klar order till hemvärnsgubbarna utan formulera allt som frågor

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +5, Närstrid +5, Skjuta +5, Taktik 
+5, Spränga +5, Fordon +5, Reaktion -5, Försvar 11, Smärtgräns 13, Tuffhet +5
Aura -5, Mod +15



37Mord, Mysterier och Midshirebor — GothCon 2010

aLBert gLover
tjänstledig tjänsteman
Rule Brittania, krigshetsare
58 år

Det är skam att England inte spöat tysken ännu, att imperiet känns som det 
vacklar och att Albert Glover inte har fått behålla sin plats i krigsministeriet.

Albert var en begåvad tjänsteman inom de civila grenarna av försvaret, eller 
anfallet som han hellre hade sett det som. Men han fick gå efter ett utbrott 
av frustration över Chamberlins attityd. Hade folk lyssnat på Albert så hade 
England anfallit och kuvat tysken långt innan de ens hade sneglat in i Paris. 
Men tyvärr så lyssnar inte britterna alltid på sina trognaste skrivbordskämpar 
och Alberts kamp har tvingats att flytta hem till Midshire. 

Efter ett par år så tröttnade Albert på att England verkade förlora och definitivt 
hade tappat kommandot. Han förläste sig på alla brittiska segrar och till sist 
fastnade han i drömmar om kung Arthur och då främst Merlins roll. Det var 
inte svårt att hitta lite litteratur om svartkonst och efter noggrant studerande 
insåg Albert att det kunde finnas bra resurser för att skapa brittiska framgångar 
i självaste Midshire. 

Fem verkar vara det bästa magiska talet om man vill skapa ett pentagram med 
kultister, så diskret samlade Albert ihop fyra medkonspiratörer (varav en var 
given då han ägde ett kraftigt ockult föremål) och de samlades igår för en ritual 
där deras önskan om död åt tyskarna skulle uppfyllas. Dock var ritualen ett 
mindre fiasko och allt de fick upp ur den magiska lilla lådan var en lite rökpuff, 
men om inte alla tyskar har dött innan söndag hoppas Albert på att övertala dem 
att göra ett nytt försök. 

RelationeR till andRa:
Philippe arapond – grek (även om han kallar sig fransk) och ägare av den lilla 
låda som de använt vid ritualen

Fader Godfrey Cairn – prästen som var den andre person som Albert bjöd in 
i svartkonsten, det kändes som en som kan förvandla vin till blod skulle ha ett 
försprång

Robert dingle – när Albert bjöd in en Dingle var han övertygad om att den 
skulle rikta alla kraft mot släkten Suydens, men istället var hans önskemål att 
göra något för att kunna impa på sin flickvän som visade sig vara en Suyden

June Suyden – Roberts flickvän som han insisterade skulle vara med trots att 
hon är ung, naiv och väldigt vän

Jeremy Suyden – Midshire Manors butler, Albert har alltid velat ha en egen

SPeltiPS:
Styr och ställ med folk, mana andra till första ledet men sök att placera gruppen 
i konfrontationer, var klar med att britter borde styra över alla andra folk (så 
bossa gärna runt med såna som inte är fullblodsbritter lite extra)

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +3, Social förmåga -5, Närstrid +1, Skjuta +5,
Infosök +10, Ockultism +5, Historia +5, Politik +5, Reaktion 1, Försvar 11, 
Smärtgräns 11, Tuffhet +1, Aura -5, Mod +3



38Mord, Mysterier och Midshirebor — GothCon 2010

dyLan gLover
Fredsälskande ungdom
Pacifist,  
19 år

Dylans pappa vill så gärna vara militär och basar så helhjärtat han kan över 
hemvärnet och hans mamma är heltidsarbetande professor och brinner för 
militär historia. I hela sin uppväxt har Dylan fått höra om det militära och om 
krig och extra mycket om statistik ifrån krig. Han insåg snabbt att krig bara har 
blivit dödligare och dödligare och framförallt så är det nu mer fotsoldaterna som 
går åt istället för ledarna. Hur kan man dra någon annan slutsats av det än att 
det är dags att sluta kriga. 

Det finns många som undrar hur Dylan kan gå emot hela sin släkt och vara 
pacifist. En del undrar om det kan hänga ihop med hans mammas kollega och 
nära vän. Speciellt som Dylan är väldigt olik sin far och väldigt lik mammas 
kollega, historieprofessor Connor.

Annars är Dylan den fasta klicken bland Midshires ungdomar. Hans passion 
över fredliga lösningar på alla konflikter har gjort honom lite av deras ledare 
även om han själv heller skulle vara en outsider. Han står mest ut med dem för 
att han är förälskade i den underbara Kelly Blackstock-Arapond och hon vill 
att de umgås med de andra. Själv skulle han helst bara umgås på tu man hand 
med Kelly.

RelationeR till andRa:
historieprofessor Connor – mammas kollega och Dylans främsta förebild

Brandon Suyden – Dylans närmsta kompis, trots att Brandon också har ett 
gott öga till Kelly, andra skulle ha bråkat om henne, men Dylan tror ju inte på 
bråk

Kelly Blackstock-arapond – även om Dylan inte skulle vilja erkänna det så är 
Kelly Dylans stora kärlek och när de är själva kan ha i alla fall visa det

donna Cairn – Kellys kompis som man måste stå ut med

david dingle – Donnas pojkvän som ofta kommer med via Donna, via Kelly

Robert dingle och June Suyden – två till ynglingar som ibland hänger med, 
June är lite creepy, men det verkar som de vill hålla ihop trots att det trotsar en 
urgammal familjefejd och det är ju lite fredligt coolt

Professor herbert Cairn – Teolog, men Dylan beundrar alla akademiker

SPeltiPS:
Sök fredliga lösningar och tala emot våld, var cool och tillbakadragen

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +5, Närstrid +1, Skjuta +3, Hålla 
tal +10, Politik +10, Reaktion +3, Försvar 15, Smärtgräns 11, Tuffhet +1, Aura +10, 
Mod +5 
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aLice gLover
Skvallertant
nyfiken, krigshetsare
54 år

Undra vad som skulle hända om man skulle ha lite naket med på byfestivalen? 
Alice leker med tanken om att när kören uppträder göra en lite exotisk dans. 
Fast Alice är nyfiken på det mesta. Hon smyger ofta runt och försöker hålla koll 
på byn. Och som nyfiken lär man sig en hel del. Som att June Suyden har ihop 
det mer Robert Dingle trots att deras släkter fejdar. Och de verkar även ha kokat 
ihop något med prästen, kan det vara bröllop på gång? Brevbäraren Small Dave 
smygläser posten och tror ingen känner till det och veterinären Edmund Dingle 
sätter på fler kvinnor än byns Casanova, Alice egna son, Jim Glover.

Med Alices aptit på skvaller trodde hon att hon skulle få sitt lystmäte i byns 
styrelse för byfestivalen, men där har hon tyvärr gått lite bet. De har mest fullt 
upp att försöka prioritera sina egna favoritmoment och har rätt lite intresse för 
nyheter eller vad som händer i övrigt. 

Och alla Alice förslag, från njurpajstävling till vallningsmästerskap har rätt låg 
prio. Men de blir i alla fall av…

All nyfikenhet beror på en rätt stor tristess, hennes make Albert har sedan han 
fick tjänstledigt från krigsministeriet varit odrägligt tråkig och bara fokuserat 
på att försöka ta fram ett brittiskt supervapen. Något som han verkar ha haft 
en usel framgång med till råga på allt. Igår så verkade han i en ritual med fyra 
andra tomtar i kåpor skapa ett ondskefullt får. 

RelationeR till andRa:
tanith Suyden – ordningsfanatiker och rätt tråkigt och en av styrelsens 
ordförande

elie Blackstock – den andra ordföranden, lika trist hon

Wanda Cairn – kantor och körledare med lite vågade idéer

adelina dingle – kanske kanske kan övertygas till att låta kvinnor också spela 
med i cricketen, det skulle vara spännande

evi arapond – vad gör egentligen en fransk modeskaperska i lilla Midshire?

Jane Suyden – varför slutade denna framgångsrika filmstjärna göra filmer?

SPeltiPS:
Fråga mycket, smyg på folk som verkar ha hemlisar

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +10, Social förmåga +5, Närstrid +1, Skjuta +1, 
Skvallra +10, Infosök +5, Reaktion +1, Försvar 11, Smärtgräns 11, Tuffhet +1
Aura +5, Mod +10
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JiM gLover
olegitimerad läkare, legitimerad kvinnokarl
Casanova, krigshetsare
28 år

Självklart vill Jim ut i världen och befria den från orättvisor. Helst då iklädd 
en klanderfri uniform och med en flicka i varje hamn… eller förresten varför 
begränsa sig till hamnarna, en flicka i varje stad… eller förresten varför begränsa 
sig till en flicka per stad?

Det enda problemet är att med alla dessa flickor, hur ska man någonsin hinna 
befria världen? 

Tack och lov är lösningen enkel. Jim har tagit värvning, men hittills lyckats 
undvika alla varianter där han faktiskt skulle skickats ut på uppdrag. Mest tack 
vare en postorderexamen som läkare under ett antaget namn och en bra kontakt 
med sig själv (om ni förstår vad jag menar).

Och än så länge har inte flickorna tagit slut hemma i Midshire. Hemma finns 
ju också en pub med en invand stol. Ett par vänner. Familjen. Och så är det 
lagom långt från livsfarligheter. Plus att de flesta konkurrenter om kvinnorna 
har skickats iväg i det militära.
Jim har faktiskt en permisuniform, men han föredrar sina snidiga civila kläder. 
Han ser sig faktiskt som en form av modeikon här i Midshire, även om de flesta 
i byn inte skulle hålla med.

RelationeR till andRa:
Bridget Blackstock-arapond – Hopplöst gift, katolsk och håller noggrant 
reda på sin pub och vägrar ge krita, annars rätt snygg

John Cairn – Jims närmsta vän, något dramatisk dock

Small dave dingle – nästan också en vän

Fanny Suyden – halvsnygg servitris på puben som så gott som lovat att ligga 
med Jim strax innan revolutionen kommer

June Suyden – schyssta rattar men lite pryd

donna Cairn – prästens dotter, prydheten själv och en klar utmaning

Kelly Blackstock-arapond – än inte ett ligg och lite ung, men kan funka som 
ett bra hångel när man fått i henne lite öl

Wendy Blackstock-arapond – kokerskan på Midshire Manor som är snygg, 
fransk och vill se världen, så så fort Jim kommer iväg tar han med henne

Jane Suyden – ex skådis som väl är värd ett besök, ok att se på, hemsk röst

Wanda Cairn – det är väl värt att vara med i kyrkokören för att få flörta med 
henne, men än har Jim inte fått omkull prästens fru

evi arapond – modeikon och ett riktigt bra ligg

SPeltiPS:
Flörta med alla kvinnor, försök få alla andra att göra modiga saker, speciellt om 
du kan ta på dig äran för det efteråt

VäRden:
Fysik +5, Uppmärksamhet -5, Social förmåga +10, Närstrid -5, Skjuta +1, 
Förföra +5, Gömma sig +5, Reaktion +3, Försvar 11, Smärtgräns 10, Tuffhet 0
Aura +5, Mod +5
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Betsy gLover
Renhårig städerska
Spit and polish, krigshetsare
48 år

När Betsys make dog var hon tvungen att söka sysselsättning. Så hon 
marscherade med raka steg till Midshire Manor och började helhjärtat städa 
upp det slitna gamla stället. I slutet av veckan sökte hon upp dess herre Lord 
Windsor och begärde lön. Han tvekade inte en sekund att betala och har gjort 
så sedan dess. 

Sådan är Betsys stil, rakfram och ren. Hon tror inte på tjafs och prat utan på 
handling och städning. Och hon är lyckligare nu när hon har en stor herrgård 
att städa. Den lilla stugan gick så ruggigt snabbt och det fanns helt enkelt inte 
tillräckligt med smuts för att fylla dagen. Utan arbete är Betsy inte lycklig och 
det finns inget bättre arbete än att hålla rent. 

Betsy träffade sin make inom det militära där hon hade glädjen att vara anställd 
som städerska. Hon skulle gärna återvänt till dess glänsande värld om hon inte 
hade en liten dotter att ta hand om. Det finns inget så härligt organiserat och 
rent som ett korrekt underhållet logiment.

RelationeR till andRa:
lord Windsor – en lite disträ och oordningssam karl, vilket gör honom till en 
drömarbetsgivare även om man får gnälla lite på honom

Jeremy Suyden – butlern och en duglig ordningssam karl, synd bara att han är 
någon from av socialist och därför vägrar att ta värvning

Muriel Cairn – Lordens bokhållerska, också en människa som tror på ordning 
och en själsfrände

thomas dingle – hundskötaren och det mest smutsiga som finns, tyvärr tycker 
Lorden väldigt bra om sin hund så man kan inte bli av med hundskötaren

Wendy Blackstock-arapond – kokerskan vars kök man får städa i smyg, hon 
verkar trivas i någon form av kreativt franskt kaos

tanith Suyden – Betsys väninna som hon sällan hinner se, men när de ses är 
det alltid under väl bokade former

SPeltiPS:
Städa och putsa, organisera saker, var strikt, peka med hela handen om det 
behövs

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +3, Närstrid +3, Skjuta +3, Städa 
+10, Organisera +5, Kemi +5, Reaktion +2, Försvar 11, Smärtgräns 12, Tuffhet +3
Aura +10, Mod +5



42Mord, Mysterier och Midshirebor — GothCon 2010

doktor roseMary gLover
historisk forskare
det var bättre förr, Krigshetsare
46 år

Man borde kunna lära sig av tidigare misstag. Det är i alla fall historieprofessor 
Glovers inställning. Speciellt så ska man aldrig lita på tyskarna. Man borde gjort 
något åt dem redan innan de enades senast, eller åtminstone splittrat dem bättre 
efter det stora kriget. Hon förespråkar en ordentlig offensiv och sedan att man 
splittrar dem i flera stater så de har andra problem. Allra bäst är så klart om man 
kan få dem att strida inbördes.

Doktor Glover har vigt sitt liv åt studier av historien och åt att försöka hitta bra 
modeller för att inte upprepa tidigare misstag. Hon har varit så framgångsrik 
att hon blivit professor och även fått förmånen att främst ägna sig åt forskning.

Den mesta forskningen sköter hon hemifrån, eller i alla fall från sin hemort. 
Hemmet är hon inte så mycket i. Hon och hennes make Hugh har en artig 
traditionell brittisk relation där de undviker varandras liv så gott det går. En 
del tid går dock åt till sonen Dylan, som håller på med någon trotsig revolt. Det 
måste han ha från sin pappa Henrys sida.

Professor Henry Connors sommarstuga är nog den plats där Rosemary 
spenderar det mesta av sin tid. De är både artiga kollegor och älskare. Henry var 
tyvärr inte i närheten när Rosemary var giftnadsmogen så hon fick då nöja sig 
med Hugh. Fast det kanske inte var så dumt förresten, historiskt sett har alla en 
bättre relation med en älskare.

RelationeR till andRa:
henry Connor – trygghet, värme och intellektuell jämlikhet

edmund dingle – veterinären men en av de få som har en utbildning och går 
att tala med i Midshire

evi arapond – fransyska även om namnet är grekiskt, modedesigner och 
väldigt skärpt trots det

herbert Cairn – professor i teologi, inget riktigt ämne, men det till trots en 
vis man

Caroline Suyden – byns tekniska geni, och man måste beundra ett sådant, 
speciellt när det är självlärt

SPeltiPS:
Jämför saker med historien och dra paralleller, tyck att saker var bättre förr och 
om något är bra anse att det alltid varit så, mana till konfrontation, det har ju 
alltid fungerat förr ’det är segrarna som skriver historia’

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +3, Social förmåga +3, Närstrid +1, Skjuta +1, 
Historia +15, Myter +5, Religion +5, Infosök +10, Reaktion 0, Försvar 11, 
Smärtgräns 11, Tuffhet +2, Aura +3, Mod +5
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seyMour suyden
harig scout
Fegis, misstror överklassen
11 år

Pappa har sagt att revolutionen snart är här, så det är bäst att öva. Därför har 
Seymour nästan alltid på sig sin hjälm, med sig har han sin överlevnadsväska 
och sin scouthandbok. Sällan förr har en scout varit så redo – alltid redo!

Det är självklart inte så att Seymour ser sig som feg, han är ju bara försiktig och 
lyssnar på sin far. Fast hans bild av hur säker en revolution är skiljer sig lite från 
pappas. Och visst vill han väl som alla andra att överklassen och bourgeoisin 
störtas, fast kan man inte göra det lite försiktigt?

Det gör det inte bättre att Seymour är smal och ranglig, av någon anledning 
lyckades han ha maximal längd för sin ålder och minimal vikt. Han mamma har 
varnat honom för att han har de bästa förutsättningarna för att bli sjuk.

RelationeR till andRa:
Kapten Mary Glover – scouternas ledare och på sätt en trygghet, men också en 
auktoritet och man kan inte lita på såna…

louis Blackstock-arapond – fransos och lite fin i kanten, men hygglig och har 
koll på när vädret kan vara farligt

dudley Cairn – prästens son och Gud borde väl vara bra att ha på sin sida? Fast 
revolutionärer ska ju inte tro på sånt…

Peter dingle – överklasskille och släktena hatar varandra, men han är rätt okej 
egentligen och Peter och Seymour brukar smygträna rugby tillsammans, fast 
med lite extra skydd på Seymour

Jane Suyden – mamma, stor filmstjärna som just nu tar det lite lugnt och njuter 
av tid med familjen 

Jeremy Suyden – pappa, som lurar överklassen genom att arbeta som betjänt

Dylan Glover – den av byns ungdomar som man kan se upp till, han tror på fred 
och snälla saker

leslie Cairn – jätteball typ som verkar veta vad som kan komma att hända, han 
har lovat att revolutionen inte kommer så hoppas man kan lita på honom

Roy Blackstock – en gammal gubbe som kan berätta hur man överlever vad 
som helst, hör dock dåligt

SPeltiPS:
Göm dig om nåt verkar farligt, sök skydd, bär hjälm, lita inte på folk som har 
makt

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +10, Social förmåga +3, Närstrid -5, Kasta +3, Skjuta 
-5, Politik +5, Scoutpyssel +5, Gömma sig +10, Springa +5, Reaktion +3, Försvar 
16, Smärtgräns 10, Tuffhet 0, Aura -5, Mod -5
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sLäkten suyden
Misstror överklassen 

Alla Suydens tror att revolutionen är nära och det kan göra att de har nära till 
vapen och att de kan kasta stenar (Kasta +5)

Om man ska berätta om släkten Suyden måste man börja med Edward Suyden. 
Han var en övertygad kämpe mot orättvisor och lärde sina söner samma sak. 
Han var en sann socialistisk kämpe och när hans fru hade dött och hans söner 
var stora nog gav han sig av till Ryssland för att hjälpa till i kampen mot tsaren. 
Han blev dock inte den revolutionära hjälte han hoppats på utan dog i ett tidigt 
helt misslyckat och snabbt bortglömt attentat.

Hans ideal märktes dock och levde kvar hos hans två söner. Kanske lite mindre 
rent dock och ibland kan man undra om den yngre Ian verkligen är socialist 

och inte i smyg är en kapitalist. Hans fars kooperativa butik har omformats till 
en riktig vinstmaskin. Edwards äldre pojke däremot fortsatte hela sitt liv att 
predika samma sak som sin fader och ibland också slåss för saken. Men hans 
strider kom aldrig längre än till den lokala puben och han dog hemma i sin 
säng. 

Nu mer är striden för arbetarna mest begränsad till en fejd med den mer 
välbemedlade släkten Dingle, ett rätt stort steg från gamle Edwards vision.

En till sak som verkar vara typisk för Suydens är att de har en stor 
ålderskillnad mellan barnen. 

edWaRd SUyden (död) – Jane SUyden (död)

RiChaRd SUyden (död) — CaRoline SUyden
                                                         tekniker

JeReMy SUyden — Jane SUyden
         Butler                Skådespelerskan

SeyMoR SUyden
Vargungen

JUne SUyden Fanny SUyden
Servitris

BRandon SUyden
talang

      ian SUyden — tanith SUyden
Butiksföreståndare     Styrelsemedlem 

the suydens
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caroLine suyden 
Konsult med teknikinriktning
teknikfreak, misstror överklassen
59 år

Det var slumpen som gjorde att Caroline Brearly blev en Suyden istället 
för en Dingle. Hon var förälskad i Harold Dingle, men även uppvaktad av 
Dick (Richard) Suyden. Hennes avsikt var att gifta sig med den unga och 
framgångsrika Harold och hon hade helt missat den stora fejd som rådde mellan 
hennes uppvaktares släkten. Men så en dag i landskampen mellan Wales och 
England snubblade Harold och blev liggande. Tryggt lade Dick armen om 
Caroline och förde henne så hon inte skulle se vad som hände. Senare fick hon 
höra att Harold hade dött av skadorna. I sin sorg så gifte hon sig med Dick som 
fanns där och tröstade henne och det var en chock för henne när Harold ett 
halvår senare rullade tillbaka i Midshire i en rullstol.

För att dölja sin besvikelse över att gift sig med fel friare när den sanna kärleken 
trots allt fortfarande levde, har Caroline försökt gå upp i sin nya släkt. Hon har 
brutit med sin släkt och deras golfbana och lärt sig allt om arbetarklassen och 
saker som socialism, rugby, lageröl och teknik. Det sista har varit hennes sanna 
räddning.

Allt som har en mekanism intresserar Caroline. Hon bygger gärna isär allt hon 
kommer över för att se hur det fungerar. Hennes make uppmuntrade henne 
att arbeta så länge som han levde och hennes tekniska kunnande var ofta det 
som drog in pengarna till familjen. Medan hennes Dick skyddade dem från 
kapitalismens ondska genom att spendera det så de inte skulle ligga på något 
borgligt kapital. 

Även nu när hon är änka så hjälper hon gärna till med allt tekniskt, hon tar 
oftast inte så mycket betalt för det. Nu för tiden har hon faktiskt sparat ihop lite 
eget kapital trots allt.

RelationeR till andRa:
harold dingle – Carolines ungdomskärlek och den enda man hon egentligen 
har älskat

Conrad Glover – byns självutnämnda ledare, en gammal skruttig man som är 
makttokig

Roy Blackstock – en gammal man som var med i kriget och en sann hjälte

edith Cairn – en härligt livlig gammal dam

evi arapond – en av byns kändisar och framstående fransk modeskaperska som 
Caroline har hjälpt med några tekniska lösningar, en skärpt kvinna

SPeltiPS:
Nörda loss och prata teknik, dona med händerna, bygg isär och ihop saker, lös 
problem med teknik och uppfinningar

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +1, Närstrid +1, Kasta +5,
Skjuta -5, Politik +10, Teknik +10, Räkna +10, Reaktion +1, Försvar 15, Smärtgräns 
13, Tuffhet +5, Aura +5, Mod +10
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ian suyden
Butiksinnehavare
Rojalist
39 år

Medan Ians bror Dick söp upp sina pengar och beskyllde överklassen och främst 
byns lite mer välbeställda, främst släkten Dingles och Lord Windsor för att göra 
så han inte hade några framgångar, så gjorde Ian sina egna framgångar. Han 
startade en butik i Midshire och har i snart tjugo år varit den alla i byn går till 
för allt som de kan tänkas behöva. 

Tyvärr har butiken gjort att Ian inte har hunnit med sin familj speciellt mycket 
och de har mer blivit influerade av släktens misstro till överklassen och förakt 
mot både dessa och även till släkten Dingles. 

Ian däremot tycker om Dingles och hoppas på tiden att kunna bli medlem på 
den country club som de driver. På samma sätt som han försöker bli god vän 
med Lord Windsor och självklart andra personer som kan tänkas passera lilla 
Midshire med ett Sir, Lord eller Lady framför sina namn. Och som alla sanna 
britter så följer han främst kungahuset, de sanna representanterna för imperiet.

RelationeR till andRa:
albert Glover – en reko karl med sunda värderingar över imperiet

lt. hugh Glover – hemvärnets chef, inte så viktig i sig men hemvärnet är det 
närmsta militären Ian har kunnat komma och man vill ju göra sitt för deras 
majestäter

horatio dingle – egentligen gick Ian med i hemvärnet för att kunna bli god vän 
med Horatio och förhoppningsvis på så sätt både kunna lägga ned släktfejden 
och samtidigt bli medlem på Dingle’s Country Club

lord Windsor – herren på Midshire Manor, butikens viktigaste kund så klart

Sir harold dingle – pensionerad och rullstolsbunden cricketspelare som via 
denna ädla sport har förärats ett Sir som han knappt ens använder

Wendy Blackstock-arapond – kokerska för Lord Windsor och den som gör 
hans inköp, halvfransyska, otäckt folk som har haft ihjäl sin adel förresten

Muriel Cairn – Lordens bokhållerska, trevlig kvinna med sinne för affärer, till 
skillnad från Ians egna fru

evi arapond – framgångsrik och känd fransk modeskaperska som har förärat 
Midshire genom att bosätta sig i byn

SPeltiPS:
Hylla adel och kungar, var stolt över allt brittiskt, fjäska för folk om du kan tjäna 
på det

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +1, Närstrid +3, Kasta +1, 
Skjuta +3, Smickra +5, Heraldik +10, Historia +5, Ekonomi +10, Reaktion +3, 
Försvar 19, Smärtgräns 13, Tuffhet +5, Aura +3, Mod +10
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June suyden
naiv giftmörderska 
Barnslig, misstror överklassen
23 år

Junes pappa Dick var lite hård i sin uppfostran. Han hade en tanke om att man 
inte skulle lita på några auktoriteter och lärde ut det genom att missbruka sin 
över barnen. Brorsan Jeremy har klarat sig bättre medan unge June på sitt vis 
aldrig blev vuxen. Hon är visserligen fortfarande en av Midshires ungdomar, 
men istället för att bete sig som en av de äldsta så skulle man kunna ta henne 
till sättet för att fortfarande vara barn. Något som hon självklart hatar, men det 
hjälper tyvärr inte att då några utbrott över det. 

June bor inte med sin mor längre, efter att pappa gick bort så lever hon hemma 
hos sin bror istället. Mest för att mamma inte låter June få sin vilja igenom lika 
mycket som brorsan och hans fru. Enda kruxet är att Junes bror innerligen hatar 
släkten Dingles och Junes hemliga pojkvän är en Dingle.

Man ska dock inte luras att tro att lilla June är helt oskyldig, då hon tröttnade 
på sin far var det hade hon både mod och lömskhet att hälla stryknin i hans öl 
och ingen har ännu misstänkt att det skulle vara något skumt med gamle Dick 
Suydens död. 

Inte heller anar någon att June och hennes Robert har allierat sig med några 
andra i byn och på nätterna genomfört en mörk ritual för att ge dem magiska 
krafter eller nått. June har inte riktigt lyssnat på Philipps och Alberts orerande 
på vad de gör. Men igår lyckades de frammana en rökpuff som säkert kommer 
ha ihjäl alla som förtjänar det, säkert, i alla fall alla dumma män, fast alla män är 
ju korkade, alla män utom Robert, eller kanske.

RelationeR till andRa:
albert Glover – en sån där överklassöversittare pappa skulle ha hatat så det 
känns bra att alliera sig med en sån för att trots släkten

Philippe arapond – en fransk svartmagiker som är med vid ritualerna

Fader Godfrey Cairn – byns prälle som efter massa bikter fortfarande inte 
brytt sig om June, men han måste vara ond för han är med vid ritualerna

Robert dingle – först så blev hon ihop med Robert för att reta släkten, men de 
har lyckats hålla det så hemligt att ingen retat sig på det ännu, men vänta bara 
tills June är gift och gravid

donna Cairn – June drömmer om att Donna skulle kunna var hennes bästa 
kompis, men Donna hänger med den lösaktiga Kelly

SPeltiPS:
Var barnslig och lite naiv, sura om du inte får som du vill

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +5, Social förmåga -5, Närstrid +3, Kasta +3, 
Skjuta +3, Politik +5, Ekonomi +5, Reaktion +5, Försvar 12, Smärtgräns 10, 
Tuffhet 0, Aura +3, Mod +10
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Brandon suyden
Byns ena crickettalang
Sportfanatiker, misstror överklassen
23 år

Brandon är extremt välbyggd och skulle mycket enkelt ha en plats i landslaget 
redan, i alla fall om han hade valt rugby som sport istället för cricket. Men för 
att retas med släktens främsta fiende, den cricketfanatiska släkten Dingles så har 
han valt att slå dem i deras egna spel – bokstavligen. Och de flesta är övertygad 
att han kommer snuva Robert Dingle på hans tänkta plats i landslaget.

Om det inte var för att reta Dingles hade Robert aldrig valt cricket, han föredrar 
en mer riktig sport som fotboll eller rugby. Och en överklass sport som cricket är 
egentligen att förakta. Lite skäms han också för de summor pengar som han har 
blivit erbjuden för att spela utanför Midshires lilla lag och efter byfestivalens 
match kommer han att lämna lilla Midshire för ära och framgång.

Och med sig tänker han ta underbara söta och vackra Kelly Blackstock-
Arapond. Hon har en beundrare till men vem kan motstå en idrottsstjärna. Och 
Brandon vet redan att han är hennes favorit då hon har låtit honom ta sig lite 
friheter med henne.

RelationeR till andRa:
dylan Glover – Brandons främsta konkurrent som försöker smöra för Brandons Kelly

Robert dingle – byns näst bästa cricketspelare som verkar ha ett oförskämt 
gott öga till Brandons kusin June

Kelly Blackstock-arapond – så gott som Brandons fästmö

donna Cairn – Kellys kompis som man måste stå ut med

Coach Sir harold dingle – trots att han sitter i en rullstol och är en Dingle är 
han en av de bästa cricketspelare och coacher som har levat och det kan Brandon 
inte låta bli att respektera

SPeltiPS:
Flexa musklerna, flörta med Kelly och håll hennes hand, mobba alla Dingles

VäRden:
Fysik +12, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +3, Närstrid +10, Kasta +10, Skjuta 
-5, Politik +5, Klubba +15, Springa +10, Reaktion +5, Försvar 13, Smärtgräns 13, 
Tuffhet +5, Aura +5, Mod +10
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tanith suyden
Styrelsemedlem i Midshire Summer Village Festival
tidsfanatiker, misstror överklassen
39 år

Punktlighet är det främsta budet som Tanith lever efter. Utan korrekthet och en 
bra tidshållning så förfaller världen. Se bara hur det gick för romarriket. Och det 
är arbetare och tjänstemän som står för att tider hålls, medan överklassen tror 
att de har all tid i världen. 

Det som stör Tanith mest just nu är den oroande byfestivalen. Ifjol var flera bitar 
hopplöst försenade. Värst av allt var cricketen, hur kan någon uppskatta en sport 
med så lösa tidsramar och ideligen har de pauser också. Cricketen är de där 
Dingles fel, hade Tanith fått välja så hade de spelat fotboll istället, 2*45 minuter, 
varken mer eller mindre. 

Överlag har hon stora problem med att hålla ordning på de i styrelsen för 
byfestivalen. Folk är helt enkelt inte fokuserade på det viktiga. De har helt 
enkelt för mycket pengar, för mycket bekvämlighet och för lite folkvett. 

Inte för att Tanith har direkt ont om pengar, hennes make förestår Midshires 
butik och det gör att de har det förhållandevis gott ställt. Å andra sidan gör det 
att hennes make har ont om tid för familjen. Fast det kan vara okej, han är fylld 
av rätt märkliga idéer.

RelationeR till andRa:
alice Glover – intresserad med lite rörig medlem av byfesten

elie Blackstock – hon vill i alla fall väl när hon försöker styra upp arbetet med 
byfestivalen, även om hon inte helt kan skapa ett fungerande schema

Wanda Cairn – kantor och körledare, men hur kan man ha en kör när man inte 
kan få sitt eget liv i takt?

adelina dingle – förstör allt med tepauser under möten och insisterar på att 
cricketen ska ha en framträdande roll

Conrad Glover – en gammal herre som också uppskattar ordning och reda, 
gammal militär också så han kan punklighet

Rosemary Glover – byns historiker och historia är ju ett sätt att hålla reda på tid

SPeltiPS:
Klaga över allt som inte är punkligt, kolla ofta på klockan, organisera folk

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet +10, Social förmåga +1, Närstrid +1, Kasta +5, 
Skjuta +1, Politik +10, Byråkrati +10, Organisera +10, Räkna +10, Reaktion +1, 
Försvar 13, Smärtgräns 10, Tuffhet 0, Aura +5, Mod +10
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Fanny suyden
Skeptisk servitris
Pessimist, misstror överklassen
21 år

Pappa har insisterat på värdet av ett arbete, samtidigt som han inte riktigt 
uppskattat att ha Fanny i sin butik. Något om att butiken inte varit en bra plats 
att uppvigla folk mot överklassen. Tack och lov behövdes det en extra hjälp på 
puben och Fanny har blivit omtyckt där. 

Puben Barley Mow är samlingspunkten för alla Midshires sanna proletärer 
och en plats för Fannys likatänkande. Medan överklassen håller till på Dingle’s 
club Herefordhill. Typiskt nog dricker arbetarna öl och lyssnar på rugby, medan 
överklassen frotterar sig med te och ser på cricket. 

Så livet skulle vara bra om inte revolutionen var så försenad och om inte tysken 
snart var här och om inte vädret snart växlade till det ännu sämre och snart är 
det väl dags för apokalypsen också och boskapen gör uppror.

Men Fanny ser sig inte som pessimist utan som realist. Det har helt enkelt 
aldrig varit så lätt för hennes släkt och Suydens kämpar ständigt på ruinens brant 
med de andra små människorna. Och någonstans så verkar alltid den dricks som 
Fanny upplever som riklig snabbt ta slut.

RelationeR till andRa:
Bridget Blackstock-arapond – Fannys chef, men trots det en person som 
Fanny respekterar

Jim Glover – en av stamkunderna, väldigt engagerad socialist

John Cairn – även en stammis, men en person med en attityd till livet som 
påminner om Fannys egna

Small dave dingle – byns brevbärare som verkar ha sitt kontor på puben, 
tjänsteman men nog mer på överklassens sida

hugh Glover – hemvärnets ledare som ibland kan övertygas att låna ut lite 
praktiska nycklar, så Fanny kan komma åt vapen för revolutionen när hon 
behöver det

Colin Blackstock – släkting till pubägaren som ibland jobbar extra på puben, 
väldigt trevlig typ

SPeltiPS:
Tro att allt kommer gå åt skogen, var beredd att göra uppror

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +5, Social förmåga +15, Närstrid +1, Kasta +5, 
Skjuta +1, Politik +10, Förföra +10, Brottning +5, Reaktion +3, Försvar 16, 
Smärtgräns 10, Tuffhet 0, Aura +5, Mod +5
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JereMy suyden
intim butler
Överpersonlig, misstror överklassen
32 år

Man ska ha sina vänner nära och sina fiender närmare. Det var första 
resonemanget när arbetarkämpen Jeremy i unga år sökte anställning som 
Butler åt den lokala Lorden i Midshire. Men med tiden visade det sig att Lord 
Windsor var en trevlig prick och att det var trevligt med en bra lön. Det blev 
än mer viktigt när Jeremys pappa dog och han utöver att försörja sin fru vars 
karriär som filmskådis är över, de hade en ung son och Jeremys syster flyttade 
också in hos dem och började leva på Jeremy. 

Rollen som butler är rätt trevlig, man umgås med folk och tar hand om dem. 
Jeremy tycker om att prata med folk, gärna lite intimt också. Och han tycker 
om närhet, lite kamratskap. Visst drömmar han fortfarande om en eventuell 
arbetarrevolt men det är inte lika viktigt som när han var ung. 

Hans far har dock hårt och bokstavligen piskat i honom att inte lita på folk i 
högre position och att lita på fadersfigurer är fortfarande svårt, men Jeremy 
har trots det lite förtroende för Lorden. Men annars sitter misstron kvar 
för överklassen, men nu mer är det främst riktad till släkten Dingles som är 
Midshires snobbar.

RelationeR till andRa:
lord Windsor – trots sin titel en trevlig arbetsgivare och nästan en vän

Betsy Glover – Midshire Manors vaktmästare och både en kollega och en 
vän, även om hon inte velat skapa en facklig klubb på godset

Muriel Cairn – bokhållare åt lorden och därmed den största fienden på jobbet

thomas dingle – en Dingle som är prestigelös nog att ta ett arbete som 
hundskötare, en sån kan man inte vara ovän med

Wendy Blackstock-arapond – kokerskan som gärna bjuder Jeremy på mat 
och beter sig som en sann arbetare

Robert dingle – en oförskämd slyngel som verkar ha ett på tok för gott öga 
till Jeremys barnsliga syster June

SPeltiPS:
Ta på folk, berätta gärna om dig själv, fråga mycket om hur andra känner det 
och gör det med följdfrågor

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +10, Social förmåga +5, Närstrid +5, Kasta +5, 
Skjuta -5, Politik +10, Byråkrati +5, Etikett +10, Reaktion +1, Försvar 15, 
Smärtgräns 10, Tuffhet 0, Aura +3, Mod +10



52Mord, Mysterier och Midshirebor — GothCon 2010

Jane suyden
Väldigt lokal kändis
Vidskeplig, hjältekomplex och misstror överklassen
34 år

Jane pensionerade sig när talfilmen kom. Hon återvände till sina barndomars 
Midshire där hon hade sin make och deras två barn. Sedan dess har hon odlat 
sin bitterhet. 

Att hennes karriär tog slut så fort som tal började bli vanligt på film skyller hon 
på svarta katter, spräckta speglar och allt utom sin egna gälla röst. Över lag så 
gör hon få saker utan att smita iväg och konsultera sin spådam. 

Jane beskyller också överklassen för att förtrycka uppkomlingar som henne. 
Hon tror sig säkert kunnat åtminstone blivit lokal politiker. 

Inte för att hon kan klaga för på sin position idag, hennes make tjänar rätt gott 
med pengar även om han råkar vara butler. Deras barn sköter sig och Jane har 
fortfarande aktning i byn som dess lokala kändis.

Jane skissar dock på sin återkomst till rampljuset, hon tränar för en turné där 
hon tänker sig att underhålla soldater i fält och kanske till och med själv kunna 
rädda liv. Det enda som behövs nu är ett läge att visa upp sitt mod, samtidigt 
som hon visar sin forna stjärnglans. Men några sådana saker sker aldrig i 
Midshire.

RelationeR till andRa:
hugh Glover – hemvärnets chef som hon ofta försöker övertyga om att få 
hjälpa till eller åtminstone att få öva på hans mannar

Wanda Cairn – byns kantor och en härlig kvinna som är bra att bolla idéer 
med och har artigheten att inte försöka tjata med Jane i kyrkokören

edith Cairn – författarinna som känns bra att nätverka med, hon kanske kan 
skriva ett filmmanus för Jane

horatio dingle – trots sin misstro till överklassen så har Jane märkt att hon 
har en del beundrare på Horatios Dingle’s Club

Wendy Blackstock-arapond – kokerskan på Midshire Manor som gärna 
följer med när Jane ger sig ut på sin turné

Madame Z – Janes privata spirituella rådgiverska

alice Glover – verkar vara något så trevligt som ett lokalt fan, väldigt trevlig 
att ha med sig på tu man hand då hon frågar Jane om allt om Janes favoritämne 
— Jane

SPeltiPS:
Prata med en så irriterande gäll stämma du klarar, kasta salt över axeln och 
annat vidskepligt, försök vara dagens hjältinna och avsluta hjältedåd med en 
sång 

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +1, Social förmåga +10, Närstrid +1, Kasta +10, 
Skjuta -5, Politik +10, Skådespel +10, Sjunga -5, Reaktion +2, Försvar 13, 
Smärtgräns 12, Tuffhet +3, Aura +3, Mod +10
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MadaMe Z
Spåkärring deluxe
Synsk

Det är ingen vits att trotsa ödet, det har ödet lärt stackars Yvette Artois. Ibland 
får hon påverka det eller om det är så att hon påverkas av det, svårt att veta. Hur 
som helst så visste hon om att hennes Paris skulle falla och hon kunde antingen 
stanna och ha en stormig och kaotisk romans, eller snabbt fly med sin kärlek. 
Hon valde självklart det senare, även om hon visste att han skulle känna sig låst 
och fly hem igen så fort de hade vigt sig. Så sitt hjärta till trots så flydde hon till 
England och började där varna för den förestående invasionen. Men ingen ville 
tro ett fattigt franskt cafébiträde. 

Så hon tog sig det mystiska namnet Madame Z och började påstå att hon var 
kringresande zigenerska. På så sätt kunde hon berätta sanningen och i alla fall 
vara till hälften trodd på. 

De enda som stört sig på det är äkta zigenare, men efter att en av dem slängde en 
förbannelse på henne så är hon inte oroad längre. Det bara stärkte henens krafter 
och gjorde att hon vanligtvis kunde se flera olika utfall och deras konsekvenser. 
Hon märkte också att hon även hade ett eget personligt försvar mot ondska. Inte 
helt fel kanske, men det är rätt obehagligt när man ser det och det ser ut som 
en mindre hårig apa som sitter på ens huvud och har sina fingrar inkört i ens 
tinningar. Tack och lov kan ingen annan se det!

Dock så är det inte så kul alltid att veta vad som ska komma. Yvette vet att en 
dag kommer apan på hennes huvud att dö och då kommer den slita med henne 
till en plats som mest verkar vara ett bokstavligt helvete och där kommer hon 
vara i tidlös tid tills hon blir galen. För att hantera denna känsla föredrar Yvette 
att vara lite onykter större delen av tiden. 

RelationeR till andRa:
Jane Suyden – Madame Zs lokala kund i Midshire

thomas o´Malley – en katt som verkar vara mer än en katt, eller så har 
zigenska akten varat för länge

edmund dingle – veterinär och en okej sängvärmare

Philippe arapond – den grek som släppt ut ondskan den här gången, Yvette 
önskar att någon skulle kunnat tro henen om hon varnat dem

leslie Cairn – en man med samma förmåga som Yvette men som skäms för den

SPeltiPS:
Var småfull, puta med läppar och bröst, ha en löjlig fransk accent, var mystisk, 
akta huvudet och även lite ovanför huvudet

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +10, Social förmåga +3, Närstrid +3, Se framtiden 
+10, Historia +3, Ockultism +3, Reaktion -5, Försvar 13, Smärtgräns 12, 
Tuffhet +3 , Aura +3, Mod Beror på hur framtiden ser ut.
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Lord christopher Windsor
lokal överhöghet
disträ
67 år

Släkten Windsor har levt i Midshire Manor sedan länge, men Lord Windsors 
prisbelönta hund Zap har bara varit med i tolv år, tre månader och…

Förlåt mig, vi skulle prata om ätten Windsors bidrag till Midshire, tja inte hela 
ätten förstått, utan främst Midshire-Windsors. En än gång i tiden stor släkt, 
men nu är det bara Lorden och hans hund kvar. Men vilken hund, prisbelönt 
som få och den bästa vallhund…

Ursäkta igen. Windsors lät uppföra Midshire Manor bara några år efter att 
man grundat byn. I alla fall det första Midshire Manor, det nuvarande är det 
tredje i ordningen. Men alla står på samma plats, övervakandes fårhagarna och 
vallandet. Vallhundar är ju en viktig del av en fårnäring och Midshires får har 
varit dess stolthet, men inte lika stor stolthet som dess vallhundar. Inte minst 
den senaste, Zap, eller Lord Zap som Lord Windsor ofta kallar honom…

Hrmphf, tillbaka till gårdens historia. Det var på femtonhundratalet som Sir 
Kay Windsor första gången kom till trakterna av det som skulle bli Midshire, 
med sig hade han ett stort jaktsällskap. Visste ni att på den tiden var border 
collies jakthundar lika mycket som vallhundar. Men de tendenserna har man 
avlat bort så Zap…

RelationeR till andRa:
Zap the border collie – lordens bästa vän och trogna vallhund, svarar med ett 
skall för ja, två för nej

thomas dingle – Zaps mycket kompetenta skötare

Muriel Carin – lordens revisor eller nått, hon som har hand om hans pengar i 
alla fall

Betsy Glover – den väldigt dugliga städerskan

Wendy Blackstock-arapond – kokerskan som lagar fransk mat åt hunden, 
bara det bästa duger

edmund dingle – hundens doktor, men lite märklig man som verkar vara mer 
inne på katter, vad kan en katt om vallning? Nåja han är bra på får också

SPeltiPS:
Var disträ, byt ämnen, prata helst om hundar

VäRden:
Fysik +1, Uppmärksamhet -10, Social förmåga +1, Närstrid +1, Dressyr +15, 
Historia +5, Ockultism +3, Religion +3, Reaktion +1, Försvar 11, Smärtgräns 10, 
Tuffhet +1 , Aura +10, Mod +1
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proFessor henry connor
Forskare, författare, älskare
tråkmåns
54 år

’Svartkonst i teorin’ var namnet på Henry Connors mästerverk, dock så ville 
inget universitet ha den fantastiska avhandlingen och han tvingades att skriva 
om något så alldagligt som historia istället. Visserligen närbesläktat ämne, men 
inte alls lika stimulerande.

Men å andra sidan så var det via ämnet han kom att möta sitt livs kärlek – 
Rosemary Glover!

Och hans nuvarande position på Eton har gett honom nog gott ställt så han har 
kunnat skaffa ett sommarhus i hennes Midshire där de tillsammans spenderar 
det mesta av sin tid. 

Visst måste han ibland åka in och undervisa och hon måste ibland träffa sin 
make och sin son (som Henry misstänker egentligen är hans son, men han är 
glad att slippa ansvaret).

Rosemary är nog det enda som har kunnat stimulera Henry lika mycket som 
böcker. Hon är rolig, intellektuell och har ett fantastiskt minne. Sedan delar de 
ett intresse för historia, även om hon mest är intresserad av krigen och Henry 
mest av det mystiska.

RelationeR till andRa:
Rosemary Glover – livets mening och en väldigt bra älskarinna, eller om det är 
Henry som är hennes älskare

dylan Glover – Rosemarys förnuftige son

herbert Cairn – en lokal teologie professor och kollega

SPeltiPS:
Tala entonigt, bli upprymd över mystiska saker och förklara gärna teorier om 
hur man ska göra, självklart tror du inte på något av dem

VäRden:
Fysik +3, Uppmärksamhet +3, Social förmåga +1, Närstrid +1, Historia +15, 
Myter +10, Religion +5, Infosök +10, Reaktion 1, Försvar 13, Smärtgräns 12, 
Tuffhet +4, Aura +10, Mod +1




