




































































BIHANG 

SMÅSCENER 
Följande små scener är inte knutna till någon av de stora scenerna alls, de kan kastas in utan förvarning och har inte något alls med själva handlingen att göra. De kan användas på transportsträckor, om spelarna fattar tycke för en miljö och gärna vill stanna där en extra stund och dufår slut på ideer, när du bara vill bryta av med några minuters hysteri ... Låt dock inte de här miniatyrscenerna bli för långa, låt det framgå att de är parenteser. 
TITHONOS 

När sällskapet slått nattläger sätter cikadornas sång igång som på beställning. Det blir mycket svårt att sova om man inte kan få dem att vara tysta eller gå någon annanstans. 
De högljudda cikadorna anförs av Tithonos. Denna cikada var en gång en vacker och ung adelsman som fångade Auroras uppmärksamhet. (Se avsnittet om stjärnorna.) Hon förälskade sig i honom och rövade sålunda bort honom. Han bad henne om evigt liv och hon gav honom det. Det slog honom för sent att det var evig ungdom som man skall fråga efter och inte evigt liv. När han sålunda var gammal och gaggig och Aurora inte var intresserad längre bad han henne att befria honom från varats outhärdliga börda. Men Aurora var inte imponerad utan lät honom fortsätta åldras till han förtvinat till en ynklig cikada som numera ständigt klagar och jämrar sig över livets orättvisor. 
Filemon kan tala med Tithonos ( de andra också om de vill) och försöka lösa hans dilemma eller få honom att sticka och plåga någon annan. 

HEFAISTOS STOL 

En vacker smidad metallfåtölj kommer i sällskapets blickfång. Det är en förtrollad stol. Hefaistos gjorde den en gång som en gåva till Hera. Det var i själva verket en hämnd för att hon kastade ut honom från Olympen för att hon ansåg honom för ful för att få vara gift med Afrodite. Hefaistos som är smidekonstens mästare blev arg och tänkte ut en lämplig vedergällning för kantstött heder och brutna lemmar. Stolen är så beskaffad att om man sätter sig i den kommer man inte loss föränn man super sig full. Sålunda tvingade han den uppblåsta Hera att förnedra sig. 
lKAROS FALL 

Solen skiner över gruppens huvud, och dJt är mycket stilla för ett ögonblick. Plötsligt hörs ett svagt pipande, som sakta stiger i styrka, till ett vinande, ett lågt utdraget rop. Snart syns en prick i skyn, och när pricken närmar sig ser gruppen hu r den följs av en lång röksvans. Tjutet blir ett 
Lnotont gällt sk,ik och un.da ett ögonblicks tid bn grnppcn se ,n 
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AREs 

Krigsguden Ares det är du. Den främsta av alla krigsgudar. På alla sätt 
bättre än det där våpet Athena som också går omkring och kallar sig 
krigsgud. Löjligt. Du är Ares. Världens bästa krigsgud och du tar henne i 
ärlig kamp när som helst. Hon och hennes samförståndssnack, hon 
behandlar dig som ett barn. Dig, Ares! Om hon inte var så förbannat söt 
skulle du nita henne på direkten. Suck. Det har gått så långt att du förak
tar alla kvinnor. Du har blivit en förkämpe för svikna och olyckligt föräl
skade krigare. Före trettio år sedan t.ex. fick du höra talas om en förfö
risk öken-ande som lockade och fördärvade män. Du förbannade henne 
till att under hundra år vandra i en mans gestalt, förvisad från sin oas, 
och få uppleva allt vad det innebär att vara en missförstådd hjälte. Hon 
tog det ganska hårt men det var bara rättvist. Lika bra dock att inte berät
ta något för de andra gudarna om J affet som hon/han kallar sig nu. De 
skulle ändå inte förstå. 

Nu befinner du dig på berget Olympen, ditkallad av din far Zeus, för 
en familjesammankomst. Du kände dig inte direkt sugen eftersom 
Gudarnas Nektar har gått förlorat (Dionysos det fettot har druckit upp 
alltihop) och du hellre är ute i världen och slåss nuförtiden. Eftersom 
Hon antagligen kommer dit så var du dock så illa tvungen att dyka upp i 
alla fall. 

DIONYSOS 

Raj raj raj och en flaska med ... Nektar ... snyft. Hemska öde att vara hän
ryckningens gud i dessa tider av torka på Nektar. Du kunde omöjligen 
veta att det var den sista flaskan av Gudarnas Nektar du hävde i dig. Nu 
är den slut och festerna är inte vad de varit. Ja ja, man kan inte deppa hela 
dagarna. Vin och sång åt folket! Nu är det fest. Pan! Korka ur ett par 
tunnor rötjut! Raj raj ... burp ... raj raj. 

Du befinner dig nu på Olympen för att deltaga i en familjeträff anord
nad av pappa Zeus. 
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