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Introduktion 

Eftermiddagssolens gyllene strålar målade linjer av eld på kullerstenarna när Idaios med ett brett leende på läpparna snabbt sneddade över 
Konungarnas aveny. Nere på Tempeltorget höll han på att krocka med en fet nohstrisk köpman som svor och hötte med näven åt honom, 
men Idaios struntade i det och sprang vidare nedför backen i riktning mot hamnen. Nu kunde han se havet mellan citronträden i 
tempelträdgårdarna, och när han svängde in i en liten gränd ett stycke senare för att ta en genväg, kände han doften av olivolja och vitlök 
från hamntavernorna blandas med havsbrisen. Idaios far hade lovat att ta med honom till fyrtornet efter sitt arbetspass på tullämbetet. 
Fadern kände fyrvakten Phiokrates, och denne lät dem därför ibland klättra upp i tornet för att beundra utsikten. Idaios älskade att stå i 
fyrtornet och se ut över havet och fartygen som kom seglande längs horisonten, fullastade med värdefulla varor. Han drömde om att själv en 
dag bli kapten över ett eget skepp — stolt och fri, seglandes mot främmande land. 

Så här dags var det inte så mycket folk ute på gatorna, men middagshettan var på väg att avta och snart skulle gatorna återigen myllra av 
folk — arbetare på väg tillbaka till arbetet, köpmän hastande till viktiga affärsmöten, slavar bärande tunga bördor, försäljare idogt mässande 
sina erbjudanden, soldater på patrull. Och nu när prinsens bröllop bara låg några dagar in i framtiden skulle aktiviteten säkerligen vara ännu 
intensivare än vanligt. Det kändes som om hela staden hade tagit del av spänningen med bröllopsbestyren den senaste veckan. 

Nere i hamnen var dock redan arbetet i full gång. Två griveliska handelsfartyg hade nyss lagt till vid stenkajen, och de höll nu på att lastas 
av. Ett av dem verkade tillhöra en slavhandlare, då en lång rad halvnakna mörkhyade män och kvinnor gick med sänkta blickar nedför 
landgången, ihoplänkade med kedjor. Bakom dem följde en svartmuskig, mustaschprydd man med en piska i handen. Denne gav Idaios en 
ilsken blick med sina plirande, tättsittande ögon, vilket framkallade rysningar längs Idaios ryggrad trots att solen hettade mot hans rygg. 

Borta i skuggan vid Sjöstugan satt gubben Briolos på sin vanliga plats, läppjandes billigt vin ur en 

kylix. Den krumme gamle mannen hade vinfläckar på sin dammiga himaton och i sitt vita skägg, men 
hans ögon lyste upp när han fick syn på ynglingen, och han hälsade pojken med ett glatt utrop. Idaios 

förklarade snabbt att han inte kunde stanna och prata som han brukade göra, utan var på väg för att 
träffa sin far. Den gamle mumlade någonting ohörbart, vinkade leende, och tog en klunk av sitt vin. 

Uppe i fyrtornet blåste havsvinden stark och frisk. En fiskebåt omringad av måsar var på väg in 
genom hamninloppet, och innanför piren låg ytterligare ett handelsfartyg som väntade på att få lägga 
till vid kajen för att lossa sina varor. Ute till havs kunde Idaios inte se några fartyg, endast ett par 
pänlfiskare i småbåtar på väg ut till öarna. Han vände sitt ansikte mot solen, som nu stod rakt över 
havet i sydväst, slöt sina ögon och andades in havsluften. När han öppnade dem igen såg han 
plötsligt några segel längst borta vid horisonten. Det var svårt att se hur många det var, för solen 
blänkte i vattnet och irriterade hans ögon, men Idaios räknade till sjutton stycken. Stora verkade 
seglen vara också — som på krigsgalärer. När de kom närmare såg Idaios att ett av seglen var 
aningen större än de andra och hade någon sorts mönster invävt. Hans hjärta tog ett skutt när han 
kände igen symbolen på seglet. Det var Estorios kungliga vapen — den stiliserade röda rosen — 
vilket bara kunde betyda en enda sak. Det var Havsörnen — amiral Tyrions flaggskepp! Han hade 

kommit tillbaka från kriget mot piraterna och segern verkade vara hans. Fylld av upphetsning skrek Idaios allt vad han orkade efter sin far, 
som stod nere vid tornets fot och talade med fyrvakten. "Far, far! Amiral Tyrion är tillbaka! Tyrion är tillbaka!" 
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Rollpersonerna 

Här följer en kort presentation av de fem rollpersonerna, där de berättar om varandra med sina egna 
ord: 

Heborius, trierarch (kapten): 

Jaha, ni är utsända av navaarch Ydopolos förstår jag. Ni ska 
inspektera alla skepp och deras befäl innan dessa anlöper hamnen i 
Alcandre? Ja, jag förstår att det måste göras om Tyrion säger det. 
Vad vill ni veta? Vilka som för befäl och vad jag tycker om dem? 
Nåväl, jag får väl ta det så snabbt jag kan. Sedan skickar jag er vidare 
till nästa i befälsordningen. 

  

Om jag börjar uppifrån, så att säga, så är det jag som är trierarch på 
det här skeppet, Tyrions flaggskepp ska jag kanske tillägga. Aletha är 
thrianarch, hon står där borta vid den masten, hon är även skeppets 
navigatör. Jag ser att ni ser skeptiska ut, ja hon är kvinna, och hon för G 
befäl på mitt skepp. Kompetentare thrianarch får man leta efter, att ; 
hon är kvinna inverkar inte menligt på hennes sätt att föra befäl. Nya 
rekryter har ibland svårt att godta hennes auktoritet, men det brukar 
passera snabbt. Speciellt om Metrophanes, vår zygarch, får höra att rekryten fäller någon nedsättande 
kommentar om henne. Aven Alethas yngre bror, Aristandros, finns ombord. Det är den bistre unge 
mannen som står vid marinsoldaterna i fören, han är förresten vår optiones. Det är väl bara de tre ni 
behöver stör... eh, prata med? 

  

Nej, nu måste jag se till allt är klart innan vi lägger till. Vad? Vad jag tycker om Aristandros och 
Metrophanes? De är mycket kompetenta och lämpade för sina befattningar, det är därför jag har 
utnämnt dem. Aristandros kunde vara lite lugnare och Metrophanes lite kvickare, men annars har jag 
inget att tillägga. Seså, gå nu och tala med Aletha, farväl. 

Aletha, thrianarch (befäl på däck, navigatör): 

Vad är det? Jaha, det är ni. Trierarchen sa att ni skulle tala med oss. 
Hur det går att arbeta som kvinna på skeppet? Det går alldeles utmärkt, 
varför skulle det inte göra det? Jag har Heborius stöd, och jag kan mitt 
jobb. Insinuerar ni att jag inte skulle klara det bara för att jag är kvinna? 
Nähej, det lät nästan så. Vad jag tycker om de andra befälen?      

  

   JES I 2 

lyssna på kloka råd. Aristandros, min lillebror, har klarat sig bra som 
a - optiones. Han har faktiskt lugnat ner sig, och håller sitt humör bättre i 

Ps a I schack nu. Han kan nog bli en framgångrik optiones så småningom. Vår 
YI - zygarch? Metrophanes är en bra karl, stabil och lugn. Han har nog haft 

en lugnande inverkan på min bror. Jag samarbetar bra med honom, fast 
ibland vill han inte låta mig göra saker som han tror är farliga för mig. Det skulle vara sött, om det inte 
var så irriterande. 

= pA NN 4 ; Heborius är en bra trierarch, ibland lite stel kanske, men beredd att 
RN | f 

Lyssna! Hör ni? Det är Heborius brorson Xanthos som spelar, han är trachaes här på skeppet. Han är 
en riktig spjuver, alltid full av tokiga påhitt, men han spelar som en gud. 

Nej, nu följer jag er bort till Aristandros och förklarar för honom vad ni vill veta. 
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Aristandros, optiones (befäl för marinsoldaterna): 

Nu gick hon, att hon alltid ska förklara allting för mig. Det är som om hon inte 
tror att jag fattar. Men det är väl typiskt storasyskon. Nog om det. 

Heborious är en bra trierarch, lyssnar på alla och fattar sedan rätt beslut. 
Aletha, hon är bra på sitt jobb. Metrophanes, han är bra på sitt jobb han 
med. Under kampanjen mot piraterna räddade han mitt liv, han är en kämpe. 
Jag kan förresten ta er till honom nu, han står där borta. Ja, det är han som 
ser ut att vara nästan lika bred som han är lång. Det är bäst jag förklarar för 
honom vad ni vill veta, han är en bra karl, men ibland är han lite trög. Säg 
förresten inget illa om Aletha så han hör det, han är lite känslig på den 
punkten. 

  

Metrophanes, zygarch (befäl för roddarna): 

Jaha, ni vill veta va ja tycker om de andra. 
Trierarchenä bra, han skulle bara inte va så peti mä sitt utseende. Aletha ä 
fantastisk, eller hur? Hur hon sköter sitt jobb, va menar ni? Perfekt så klart, ja 

I har aldri jobbat mä en bättre thrianarch. Aristandros, hennes bror, han ä väl 
| bra. Han skulle bara låta bli att hetsa opp sej, han ä lite snabb å börja slåss se. 

Fast han ä ju bra påt, så de ä kanske inte så farlit. Vem var de mer ni ville veta 
4 nåt om? Vår trachaes? Xanthos? Varför de? Ja i å för sej har han en vikti 

I funktion, å han sköter sitt jobb bra. De ä mer utanför jobbet de kan bli problem. 
Han har ofta en massa hyss för sej. Men han ä en bra grabb. Han står där borta 
å flöjtar. 

Xanthos, trachaes (flöjtist): 

Goddag på er. Jaså, ni vill prata med mig också. Blir jag berömd nu? Jag har 
faktiskt dödat flera pirater på egen hand. Nähä, det var inte det. Vad jag tycker 
om befälen på skeppet? Pja, de är väl bra. Mer specifikt? Ja ja... Min farbror 
Heborius, som år trierarch, är snäll. Fast han tjatar lite mycket på mig ibland, vill 
att jag ska sitta still och vara tyst eller så. Men det är ju inget kul. Aletha är 
ganska sträng, speciellt kunde hon vara lite snällare mot Metrophanes, jag tror 
han är förtjust i henne. Aristandros är en riktig tuffing, jag ska bli som honom när 
jag blir stor. Fast han är lite sur av sig ibland, skriker åt mig att han inte vill ha 
mig i hälarna. Men hur ska jag annars kunna lära mig hur man blir en riktig 
marinsoldat? Metrophanes är den starkaste jag har sett. Han verkar inte så 
klipsk, men han är snäll. 

  

Vill ni att jag ska spela lite för er? Nej, men inte ska ni gå redan. Vill ni inte veta 
mer om hur jag slogs mot piraterna? Nähä... Hejdå! 

2000-05-02 19k50



BILAGOR 

ALCANDRE 

I norra Mare Kyprion ligger stadsstaten och ön Alcandre. För två år sedan blev staden 

erövrad och ockuperad av sin granne Estorios. Till skillnad från de flesta erövrare plund- 

rade man inte staden utan stannade istället kvar för att införliva Alcandre under Estrorios 
styre och ta kontroll över stadens handelsrutter. 

Se bakgrunden till äventyret för mer information om kriget och den historiska bakgrunden. 
Se också bilagan med en kartskiss över staden. 

Staden Alcandre 

Staden Alcandre har en befolkning på ca 4700 personer, mestadels alcandrier men även en 
del estrorier har flyttat in sedan erövringen. En stor del av befolkningen består av slavar och 

det finns även en del inresta sjömän och köpmän. 

Staden ligger på en bergssida som mot söder sluttar ner mot en liten vik, vilken utgör en 

ganska bra naturlig hamn. Staden är omgärdad av ruinerna av en gammal ringmur som går 

ända ner till havet. Uppe på berget, utanför själva staden, ligger diverse olivodlingar och en 

och annan vinodling, och där har även de allra rikaste i staden sina villor. 

I nordväst finns en stor port i muren, kallad Kungsporten. Stadens huvudgata, Konungarnas 

aveny, löper mellan Kungsporten och hamnen, och delar staden i en mindre västlig del och 

en betydligt större östlig del. De större vägarna är kullerstensbelagda och ligger för det 

mesta i räta vinklar. Husen i staden är uppförda i vitkalkad lertegel och vanligtvis byggda 

kring en innergård. 

I närheten av hamnen vidgar sig avenyn till ett stort torg, kallat Tempeltorget, där ständig 

kommers bedrivs. På torgets västra sida ligger palatset, där stadens ståthållare har sitt 
residens. För tillfället är prins Iordar av Estorios ståthållare av Alcandre. I anslutning till 

palatset finns officiella byggnader och ämbeten, samt en militärförläggning där ockupa- 

tionsmaktens styrkor huserar. 

Mitt emot palatset, på den östra sidan av torget ligger Zarathos-templet, där så gott som 

samtliga feliciska gudomar tillbeds. Templet har en vacker trädgård med citrusträd som 

skänker hela torgområdet en behaglig och fräsch doft. På Tempeltorget står sju stora och 

uråldriga ekar som skänker skugga åt folket som handlar och arbetar på torget, och utgör ett 

välkänt kännemärke för staden. Det sägs att de planterades där av stadens grundare för 

länge sedan och att staden kommer att bestå så länge de står kvar. 

Generellt sett kan sägas att ju rikare man är, desto högre upp i backen bor man. Det ger 

också mer prestige ju närmare Konungarnas aveny man bor. I den nordöstra delen av 

staden, en bit upp på sluttningen, ligger en teater som i själva verket är en liten sänka med 

en grotta, i vars mynning aktörerna uppträder. På sluttningen mitt emot har man sedan 

huggit till någorlunda bra sittplatser. 

De flesta vanliga människor bor i stadens östra delar, som huvudsakligen består av enklare 

hus med endast ett våningsplan. Köpmännen bor oftast i den västra delen av staden, i 

anslutning till hamnen i söder. Hamnkvarteren är ganska prydliga och här finns även ett par 

ganska bra hamnkrogar, dit sjömän gärna tar sin tillflykt efter lång tid till sjöss. Den 

sydöstra delen av hamnområdet är däremot ganska förfallet och bebos av mer ljusskygga 

individer. Mindre nogräknade personer håller gärna till på stadsdelens något ruffigare 

hamnkrogarna. 

Eftersom Alcandre är en stad vars främsta näring är handel, har staden en stor och välbyggd 

hamn. Kajen är byggd av sten och följer hela stadens längd. I den västra ändan av hamnen 

går en smal pir ut från klipporna, i vars ände ett ca 20 meter högt fyrtorn har rests. Vid 

pirens håller tullämbetet till och i anslutning till denna finns även en mindre 

militärförläggning, främst för alcandriska soldater. I närheten av kasernerna finns också ett 

slags häkte, som främst används för att förvara slavar innan köpare hämtar dem. I hamnen 

förekommer daglig handel med främst fisk och slavar. 
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Styre 
Alcandre är traditionellt en monarki, men numera styrs ön och staden av en estorisk ståt- 

hållare — prins Iordar av Estorios. Prinsens överdådiga levnadsvanor och lynniga, despo- 

tiska läggning påminner Alcandrierna om den gamle konungens maktmissbruk, och folket 

har återigen börjat muttra av missnöje. Se äventyrets bakgrund för mer information om det 
politiska läget. 

Rättskipningen sköts av en domstol bestående av höga militärer, med uppgift att underkuva 

upproriska stämningar i staden så att handeln inte störs. Ståthållaren kan dock döma efter 

behag, och endast konungen av Estorios äger större maktbefogenheter i Alcandre. I 

allmänhet utgörs straffen av kompensation och, om man inte kan betala, landsförvisning 

eller slaveri. Dödsstraff är vanliga vid allvarligare brott, som statsfientlig verksamhet eller 

mord. 

Staden har ett ganska gott försvar, med en stark flotta under Amiral Tyrion, som ska skydda 

handelsfartygen och förhindra landstigning på ön. En lätt infanteristyrka skyddar mot anfall 

landvägen och fungerar också som ockupationsstyrka. Staden har två militärförläggningar, 

varav den mindre finns i anslutning till hamnen och den större ligger invid palatset och 
tempeltorget. 

Den mindre kasernen vid hamnen hyser mindre betrodda soldater, främst alcandrier, och 

styrkan kallas lite vanvördigt för "vakten". (De utgör dock ingen ”stadsvakt” eller polis- 

styrka, och övervakar inte stadsborna i egentlig mening. Däremot rycker de ut vid orolig- 
heter i staden, eller om någonting skulle hota främst hamnen.) Dessa har dock blivit beröva- 

de sina främsta vapen, spjuten, samt sina rustningar — för att inte kunna utgöra ett hot mot 
de estoriska ockupationsstyrkorna. 

DEN FELICISKA KULTUREN 

På planeten Altorias norra halvklot finns kontinenten Ereb, som i söder angränsar till 

jättekontinenten Septiromalis. Mellan Ereb och Septiromalis finns Mare Kyprion (Koppar- 

havet), som formades och fick sitt namn under och efter den sjunde konfluxen, som innebar 

världen Altors omskapelse. 

Vid tiden för Konfluxen behärskades så gott som hela Mare Kyprion — södra Ereb och 

nordliga Soluna och Samkarna (nuvarande Septiromalis) — av det feliciska väldet. När den 

slutgiltiga segern över rikets kvarvarande fiender fanns inom räckhåll, utbröt den sjunde 

konfluxen, varpå det feliciska riket föll samman. Under sekel av krig och expansion hade 
felicierna dock hunnit sätta sin prägel på Kopparhavets folk. Ännu ettusen år efter 

Konfluxen talar de flesta folk i området feliciska dialekter och det feliciskt kulturarvet 

dominerar fortfarande. 

Denna bilaga koncentrerar sig främst att på kulturen i staden Alcandre i Mare Kyprions 

övärld, där äventyret Bröllopsgåvan utspelar sig. En mer komplett beskrivning av den 

feliciska kulturen och den feliciska kulturvärlden kommer att publiceras på Projekt Altorias 

hemsida (http://altoria.cjb.net). Där finns redan mycket information om världen Altoria, och 
mycket mer är på gång. 

Den feliciska kulturen i Altoria är i hög grad inspirerad av antikens Grekland, vilket kan 

vara bra att ha i bakhuvudet. 

Organisation 
Stadsstaten är den grundläggande statsbildningen inom hela den feliciska kulturvärlden. 

Den består av ett mindre landområde, ibland en ö, med en huvudort —- staden. Stadsbefolk- 

ningen sysslar med hantverk och handel, medan majoriteten av medborgarna lever utanför 

staden och är jordbrukare. Nötboskap och hästar är ovanliga då det på grund av torka brukar 

finnas dåligt om sommarbete. Fiske är också en viktig födokälla. Handel är en av 

huvudnäringarna och så gott som alla transporter sker till sjöss. 

Samhällskick 

Monarki är det vanligaste statsskicket inom den feliciska kulturen, så även i Estorios och 

Alcandre. Befolkningen är uppdelad i fyra samhällsskikt: jordägande aristokrater, stadsbor, 

bönder och slavar. Samhället är patriarkaliskt och kvinnas ställning är mycket svag. 
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Klädstilar 

Det vanligaste plagget är chitonen som är ett slags linne, som räcker ner till låren och som 

binds vid midjan med ett snöre. Den kvinnliga motsvarigheten är förlängd till den grad att 

dräkten utgör en klänning. Chitonen är vanligtvis enfärgad, även om överklassen brukar låta 

brodera sina plagg med olika mönster. Enklare folk bär inte sällan ofärgade plagg. 

Ett annat vanligt plagg är himatonen. Det är ett otympligt, togaliknande plagg som består av 

ett enda tygstycke som draperas kring kroppen och bärs över den ena axeln. Den kvinnliga 

motsvarigheten som kallas peplos är egentligen en vidareutveckling av chitonen, och fästs 

vid bägge axlarna. Himatonen är vanligtvis enfärgad, medan peplosen gärna färgas i olika 

mönster. 

Även olika slags hattar används för att skydda mot solen, och till fotbeklädnad brukas 

sandaler. 

(Se bildbilaga för illustrationer av chitoner och en himaton.) 

Beväpning 
Spjutet är det huvudsakliga vapnet inom kulturen, medan svärdet är ett sekundärt vapen. 

Vapnen finns i olika utförande, även om de flesta svärd brukar vara tämligen korta. Slungor 

används vanligtvis, medan pilbågar är mer sällsynta. Rustningarna består främst av linne-, 
läder- och bronskyrasser. Även smalbensskydd, runda sköldar och hjälmar i brons är vanligt 

förekommande. 

Religion 
Den feliciska religionen kretsar kring den augradiska gudafamiljen, vars övergud är havs- 
guden Augrados. Gudarna fyller olika roller och uppgifter, knutna till olika naturfenomen 

och aspekter av feliciskt liv. Gudarna dyrkas i tempel och olika prästerskap handhar de 

religiösa ceremonierna, vilka vanligtvis omfattar offer. Ett annat vanligt inslag är dyrkan av 

avgudabilder. 

Synen på religion är ganska tolerant och vid sidan om panteonen florerar andra trosupp- 

fattningar och vidskepelse. Utlänningar tillåts också vanligtvis praktisera sina egna seder. 
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