
Vad är väl en bal på slottet 

 
Detta äventyr är ett flödande äventyr som utspelar sig på olika sätt, mycket beroende på spelarnas 
handlingar. Äventyret består i grund och botten av 4 scener: Mötet med kungen, Balen, Förhören, 
och slutligen Lösningen. 
Mötet med kungen och Balen ser relativt likadana ut från gång till gång, oavsett spelarnas 
handlingar. Förhören och Lösningen är dock helt upp till spelarna hur de agerar under. 
Mötet med kungen är ett kort möte en tid innan själva Balen. På mötet kommer de fyra spelarna 
finnas med, Kung Gillian II, kungens brorson Prins Frederich och Kungens Trianska ambassadör, 
hans excellens Michael. Dessa är viktiga att presentera just nu. Se personlighetsbeskrivningarna i 
slutet av äventyret. Kungen presenterar problemet. Det rasar ett krig mellan alver och det Trianska 
kejsardömet med Estrad som slagfält. Det kommer bjudas till ett rådslag mellan näraliggande länder 
samt Tria för att försöka omlokalisera kriget. Det har skett förr, då kriget pågått i många långa år. 
Framställ kungen som mycket trött och bekymrad. Det är inte lätt att vara kung i Estrad just nu. 
Spelarnas uppgift ska under Balen att ”smörja maskineriet” så gott det går, och undersöka vilka 
allianser som finns vart. Kungen ger spelarna och Frederich och Michael fria tyglar att hantera detta 
på bästa sätt. 
Efter att Spelarna känner sig klara med mötet så är det dags för Balen. Balen behöver inte vara en 
bal som sådan, det kan lika gärna vara en middagsbjudning, supé eller annan form av hovsfestlighet. 
Maskerad kan absolut vara en spännande version. Balen finns egentligen till av ett enda skäl: 
presentera karaktärer. Spelarna och de andra som var med på mötet med kungen har möjlighet att 
vara först i balsalen, och därför vara de första som välkomnar diplomaterna och sändebuden när de 
kommer. Spelledaren är fri att lägga till fler personer och länder än de som finns beskrivna längst 
ner i detta dokument, men det viktiga är att om Spelledaren gör så, så måste de nya karaktärerna 
vara genomtänkte och vara del i det politiska läget. Det finns ingen som inte bryr sig om Trias krig 
mot alverna. Presentera diplomater och deras livvakter i den ordning du tycker passar, men se till att 
alla kommer med. Försök också spela på en något tryckt stämning, med drag åt dekadens-hållet. 
Alla som är här vet att alla andra har sina egna agendor. 
Efter Balen så är klockan långt in på natten, så karaktärerna och diplomaterna med livvakter 
kommer att gå och lägga sig förr eller senare (om inte spelarna vill hitta på något fuffens i 
mörkret?). 
Karaktärerna kommer att vakna av stöveltramp ute i korridoren. Det är det kungliga livgardet som 
marscherar och placerar sig med två vakter utanför varje dörr. Vad har hänt nu? 
Under natten har någon mördat diplomaten Gwala, från Engraria. Denna någon är förstås Tria's 
sändebud, Septimus Dexsius Trianus. Detta då han tidigare kommit överens med Prins Frederich 
om att flytta kriget till Engraria, där det tidigare stod för över 3 år sedan. Detta i passar Trianska 
Kejsardömet perfekt, då de inte vill slösa en massa pengar på att flytta trupper onödigt lång väg för 
att slå ihjäl alver. Ju närmre hemmaplan desto bättre. Utöver det så har också Dexsius lovat Fredrich 
att sätta honom på tronen istället för Kung Gillian II. 
Men, det är inget någon spelare vet något om... Än. 
Efter 10-15 minuter så kommer en av kungens livgarde komma in i rollpersonernas repektive sviter 
och kalla dem till ett rådslag. På rådslaget finns också, utöver kungen, Ambassadör Michael och 
Prins Frederich. De närvarande får veta vad som hänt. Gwalas barndomsvän och livvakt, Aome, är 
mycket upprörd och kräver att rättvisa skippas av kung Gillian. Kungen lämnar detta uppdrag till de 
som närvarar på mötet. 
Här är mycket upp till spelarna. Frederich kommer att föreslå att man tar samtliga närvarande i 
förhör, och kommer vidare att föreslå att man förhör livvakter och diplomater för sig. Han kommer 
sedan att kämpa med näbbar och klor för att få vara den som förhör Dexsius. Hur spelarna hanterar 
detta, det är upp till dem. De kanske till och med går med på Frederich's förslag. Kom dock ihåg att 
Prins Frederich är en otrevlig och dryg människa, och det är tyvärr rätt så svårt att tycka om honom. 
Och här börjar förhören. Livvakterna har inte så mycket att säga. Ingen av dem var runt och sprang 
under natten förutom Sal. Sal föraktar Tria, och alla som har med dem och göra, så allt han gjorde 
var att vara uppe och förstöra saker som tillhör hovet, vilket han villigt erkänner. Han vet att ingen 
kan rå sig på honom, då han är den starkaste på plats, enligt honom själv. 
Om spelarna bestämmer sig för att försöka förhöra diplomater så kommer prinsen inte att lägga sig i 
nämnvärt. Dock om de närmar sig Dexsius och prinsen märker detta kommer han att göra allt, 
inklusive att försöka döda spelarna, för att stoppa dem. 
Om spelarna lyckas få en pratstund med Dexsius, så kommer han inte avslöja vad som hänt, men 
han är mer än villig att ge ett flertal ledtrådar. Om han under Balen fattat tycke för någon av 



karaktärerna så kommer han att erbjuda att denne gömmer sig under hans säng, för att få lyssna till 
vad som verkligen händer här på slottet. 
Om erbjudandet godtas så kommer efter ett tag prinsen in och pratar med Dexsius om vad som hänt. 
Allting avslöjas, men frågan är hur karaktären under sängen reagerar på det? Det hela är ju faktiskt 
till Estrads fördel. Om spelaren väljer att inte avbryta så kommer hen att få höra hur Dexsius och 
prinsen går till sängs med varandra. Detta är dock något som inte behöver spelas igenom, så klart. 
Nu är då frågan, hur ska karaktärerna agera? Kommer den som vet allt att säga det till resten av 
gruppen? Det finns trots allt två som är mycket rättrådiga i gruppen, och det kanske vore av bästa 
intresse att sätta dit någon annan, kanske Aome eller Sal? Den nöten får spelarna bita i och komma 
fram till hur de vill göra. 
Om de väljer att sätta dit någon annan så kommer kungen i slutändan att avrätta denne. Om spelarna 
väljer att vara nobla och konfrontera Dexsius och prinsen med informationen de har (om de nu har 
den) så kommer Dexsius och prinsen dra vapen och försöka döda spelarna. Dexsius och prinsen är 
mycket formidabla kämpar, och kommer att vara en mycket svår strid. Om rollpersonerna vinner 
denna strid så kommer de att halshuggas för högförräderi. De dödade trots allt kungens efterträdare. 
Om de lämnar vidare informationen till kungen så kommer kungen att genomföra en undersökning 
och komma fram till att spelarna ljuger (Dexsius är duktig på att dölja sina spår) och därför också 
bli avrättade. Om de sätter dit någon annan kommer kungen att vara nöjd. Det kommer dock, tråkigt 
nog, leda till kungens tragiska bortgång i en mycket ovanlig febersjukdom några månader senare, 
och Prins Frederich tillträder tronen. Vid det tillfället ges karaktärerna fina titlar och mark i Estrads 
gränsland, så långt från huvudstaden som möjligt, så att Frederichs hemlighet inte ska kunna spillas 
där den inte ska spillas. 

Karaktärsbeskrivningar: 

Gwala: 

Ambassadör för landet Engraria, grannland med Tria. Vill flytta kriget längre bort från Tria, då han 

är köpt av alverna. Sliskig, äcklig och ormig typ. 

Aome:  

Gwala's livvakt och bästa vän. Mycket aggressiv, inte särskilt begåvad på sociala interaktioner, 

men desto bättre med sina knivar. Spottar mycket och hotar mycket. 

Vetrlidi & Marie: 

Kung och drottning över det nordliga landet Udostil. Har inget direkt intresse av kriget, men 

kommer dåligt överens med Iscvaria, och skulle älska att se kriget flyttas dit. Mycket trevliga och 

vänliga, om än en smula burdusa till sättet. Tänk viking. Båda är mycket kompetenta 

slagskämpar och slåss tillsammans i ett par. Deras långa hår är sammanflätat med den andres, 

så de kan aldrig gå särskilt långt ifrån varandra, då flätan är ett tecken på deras äktenskap. Då 

flätan bryts så bryts äktenskapet. 

Sucran & Mutlu: 

Dessa två herrar är de mycket hemlighetsfulla ambassadörerna från landet Iscvaria. De är raka, 

och från och till lite otrevliga. Gillar inte Vetrlidi, sedan deras länder sedan länge haft en konflikt. 

Är allierade med Tria, och skulle helst se kriget flyttas till Engraria, då det är mest fördelaktigt för 

Tria. Kämpar helst inte, utan arbetar mer med gift. 

Dexsius Trianus Septimus: 

Trias sjunde prins och son till Trias kejsare. Mycket arrogant och fåfäng. Bisexuell och väldigt 

sexuell. Kommer använda sitt fördelaktiga utseende och charm (som han faktiskt har, men döljer 

väl) för att få spelarna på sin sida. Dock har han svårt att dölja sitt förakt mot religiösa personer. 

Går därför extremt dåligt ihop med Vetrlidi och Marie, som är ytterst religiösa. Har en romans 

med Prins Frederich av Estrad, dock är den mest av strategiska skäl för Dexsius, och kan lätt 

kastas bort om så blir nödvändigt. 

Prakit:  

Prakit är ambassadör för det västra kungadömet Satan. Satan är en demondyrkar-teokrati, och 



styrs alltså av de högsta prästerna. Prakit tillhör prästerskapet, men inte på någon särskilt hög 

nivå. Detta möte är ett tillfälle för honom att bevisa sig för de högre än honom, och då få stiga i 

rank. Prakit behärskar grundläggande demonmagi. 

Sal: 

Sal är Prakit's livvakt. Men han är mycket mer än så. Sal var en gång i tiden en ung man som det 

inte gick så bra för. Sedan blev han infångad av Prakit's mannar, och en demon bands vid hans 

själ. Nu är Sal odödlig och ofantligt stark, rent magiskt. Han behärskar eld och jordmagi, samt om 

han dör (på något annat vis än att bli halshuggen) så kommer han att resa sig igen inom 12 

timmar. Om kroppen är för sargad för att fungera letar demonen som håller Sal's själ upp en ny 

kropp och besätter den. För varje själ demonen absorberar desto närmre kommer den till att 

kunna slå sig fri från Sal's själ. Därför vill den dö, rent kroppsligt. Sal och demonen när ett 

gemensamt hat mot Tria, samt prins Frederich av Estrad. 

Amirthan & Prathibah: 

Dessa två är ambassadör och livvakt från landet Ahua i det avlägsna söder. De är mycket 

hemlighetsfulla i vad de önskar med detta rådslag, men önskar i grund och botten att Engraria 

ska gå under. 

Prins Frederich & Ambassadör Michael: 

Luriga nissar som spelar ett högre spel än man tror. Ambassadören önskar Prinsens död, men 

vill inte göra det själv. Prinsen önskar kungens död, och att Estrad slås ihop med Tria via hans 

romans med Dexsius 

 


