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SMidighet = |T6 
KLUrighet = iT6 

ANDe T10 Ålder 42 

STYrka T6 Start-Bennies |3 

VIGör T6 

Förflyttning 16 

Parera 5 ! 

Tålighet 5 

Rörlighet T4 

Allmänbildning T6 

Uppmärksamhet = |T4 Vapen |Räckvid I Skada |PB |EH Nackdelar i Lojal mot Tyrion 

Övertalning T8 | +1 Svärd.k. | Närstrid |STY+T6 l|- = |- Löfte: ta hand om Xanthos 

Smyga T4 Näve Närstrid | STY - d- 

Köra båt T6 Fördelar |Attraktiv: +1 Övertala 

Slåss T6 Utmattning Skador Karismatisk: Slå om icke 
fummel på Övertala 

Militära slag T8 ILE TTO] 
Akademiskhet T4 -1 -2 -3 2 —-1 Läsa rummet: En gång per tur 

slå en extra tärning för 
understöd via Övertalning. 

Personlighet:         
Du är klipsk och ambitiös. En del tycker att du är gammalmodigt, men på grund av din erfarenhet vet du att beprö- 
vade metoder ofta fungerar bäst. Å andra sidan är du beredd att prova nya grepp, om de verkar kloka vill säga. Din 
förmåga att lyssna på dina underlydande och dra nytta av deras erfarenheter har gjort dig framgångsrik. Dina un- 
derlydande respekterar dig eftersom du delar med dig av äran vid lyckade operationer. Du hämtar gärna in syn- 
punkter från dina underordnade, men kan peka med hela handen om så behövs. 

Bakgrund: 

Du är född i Esterios och mer eller mindre uppvuxen till sjöss. Du har under de senaste sju åren arbetat under ami- 
ral Tyrion, ombord flaggskeppet Havsörnen. Från början var du skeptisk till att ha en så ung spoling som befälha- 
vare, men Tyrion visade sig vara en fantastik befälhavare, liksom en bra människa. Nu hyser du den djupaste res- 
pekt för honom. Det hindrar dock inte dig att tala om när du tycker dig se brister i hans planer. Det har gjort dig till 
en värderad vän och rådgivare. 

Mål: 

Du hoppas på att bli befordrad till Navaarch (amiral), för att kunna bli befälhavare för en egen flotta. Det kan du 
enbart bli utsedd till av kung Kyrios av Estorios. 

Lojaliteter: 
Du är obrottsligt lojal mot Tyrion och har en stark ansvarskänsla gentemot Xanthos. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Aletha: En intelligent kvinna. Hon är ett mycket kompetent befäl och navigatör, som du hoppas kunna att ta med 
dig när du befordras, när det nu blir. Fast kvinnor till sjöss är alltid problematiskt. 
Aristandros: En duktig marinsoldat och en bra kamrat. Han verkar ibland ha mindervärdeskomplex gentemot sin 
storasyster Aletha. Ibland är han för hetlevrad och snar till våld. 
Metrophanes: En bra, stabil karl. Han är dock något trög, dessutom verkar han se sig som Alethas beskyddare. 
Xanthos: Din brorson. Han är en pigg och klipsk pojke, fast ibland för nyfiken för sitt eget bästa. Om han ändå 
kunde göra som han blev tillsagd. Din bror skulle bli utom sig om det hände honom något.
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SMlidighet T6 

KLUrighet  iT8) ! 

ANDe T6 

STYrka T6 

VIGör Tel  JAlder 32 
Förflyttning 6 I Start-Bennies 3 

Parera 5 ) 

Tålighet 5 ( 

Rörlighet Tel 
Allmänbildning T4 

Uppmärksamhet |T6| 

Övertalning T4 — 
Smyga T6 Vapen — |Räckvid I Skada IPB |EH Nackdelar Lojal mot Tyrion 
Köra båt T6 Dolk Närstrid |STY+T4 I- — |- Utomstående: Kvinna -2 
Slåss 16 Näve Närstrid |STY 3 ij övertala utanför din sfär 

Akademiskhet T6 Kastkniv 13/6/12 ISTY+TA4 

Militära slag T6 Fördelar Modig: +2 rädisslag, -2 

Hela T4 Utmattning Skador skräcktabell 

Intimidera T4 L | | | | | | Känna fara: +2 upptäcka 

Skjuta T4 -A -2 3 -2 AA typ bakhåll 

Personlighet: 

Du är intelligent, viljestark och kunnig. Livet ombord på ett skepp kan vara hårt men du älskar havet och har lärt 
att ta vara på dig. Eftersom sjömän kan bli lite burdusa ibland, har du en del dolkar dolda på din person. Dessutom 
har du lärt dig en hel del bra brottningsknep. Ombord är du respekterad men det retar dig ibland hur du behandlas 
när du är iland. Landkrabborna verkar inte fatta att en kvinna kan ha viktiga åsikter eller kunskaper. 

Bakgrund: 

Du är född på landsbygden utanför Estorios, men förälskade dig snabbt i havet. Som ung rymde du från gården 
och smet ombord på ett skepp som du visste skulle vara ute till havs länge. När du blev upptäckt erbjöd du dig att 
jobba för ditt uppehälle. I början var du tvungen att vara utklädd till man för att tas på allvar. Snart visade sig din 
fallenhet för navigation och att handha manskap. De senaste fem åren har du arbetat på amiral Tyrions flaggskepp 
Havsörnen, under kapten Heborius befäl. 

Mål: 

Att bli befordrad till trierach (kapten) över ett eget skepp. 

Lojaliteter: 

Du är lojal mot Tyrion. Han är en bra befälhavare och verkar inte ovillig att befordra dig, trots att det vore ett poli- 
tiskt inkorrekt beslut då du är kvinna. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
tape > Heborius: En bra ledare, men kan vara lite sprättig ibland. Han brukar oftast lyssna på kloka åsikter. 
HerJareldatbefa I Aristandros: Lillebror. Han skulle behöva växa upp lite. Han kan nog bli ett riktigt bra befäl. Dessutom är han 

duktig, på att slåss, om än lite för hetlevrad. 
addera! Metrophanes: En bra man, men ibland irriterande överbeskyddande. Han är nog inte så trög som han verkar vara. 

Trevlig och ser faktiskt rätt bra ut. 
Flajtist > Xanthos: Glad krabat, fast ibland nog så käck. Hade han inte varit Heborius brorson så skulle han nog råkat mer 

illa ut efter alla upptåg. 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  
  

  

  

            
  

  

                

  

        

Aristandros 

SMidighet T8 

KLUrighet T6 

ANDe T& 

STYrka T8 

Förflyttning  |6 Start-Bennies |3 
Parera 7 

Tålighet 5 

Rörlighet T6 

Allmänbildning T4 

Uppmärksamhet i|T6 

Övertalning T4 

Smyga T4 Vapen  |Räckvid I Skada |PB |EH Nackdelar | Elak: -1 övertala 
Köra båt T4 Svärd.k |Närstrid |STY+T6/|- = i- Lättretad: -2 när 
Slåss T10 Näve = |Närstrid |STY = |- |- PEN 
Hela T4 

Intimidera T4 Utmattning Skador Fördelar |Kommando: 
. Underhuggare +1 Sk See 2 AND-slag, +1 VIG ur 

Militära slag T4 -1 -2 -3 -2 1 Skakad/Stunnad 

Soldat: omslag vid 
elementpåverkan 

Personlighet: 
Du har funnit en plats i flottan och känner dig äntligen hemma. Fast allra bäst känns det i stridens hetta, där kan 
man visa att man är någon. Innerst inne är du en obotlig romantiker. Ditt hetsiga humör ställer ibland till problem, 
men du har lugnat dig betydligt sedan du fick en befälsposition ombord Havsörnen. 

Bakgrund: 

Du är född på landsbygden utanför Estorios, men sökte dig snabbt till det militära. Din systers spännande berättel- 
ser från livet till havs fick dig att söka till marinen. Hon verkade så fri, något du också ville vara. Sedan tre år har 

du varit stationerad på Havsörnen och under den senaste kampanjen mot piraterna har du blivit befordrad till be- 
fäl/ en uppgift som du tar mycket allvarligt. För spänningens skull har du låtit dig värvas som informatör för ståt- 
hållaren av Alcandres. På grund av att ståthållaren, Prinsen av Estorios, ser amiral Tyrion som en rival har prinsen 
blivit allt mer intresserad av dina upplysningar. 

Mål: 

Du vill bli ansedd som en stor hjälte och en stor krigare. 

Lojaliteter: 

Du är lojal mot prinsen av Estorios — Alcandres nuvarande ståthållare — men har under kampanjen mot piraterna 
blivit lite osäker på din lojalitet. Inom dig gnager en misstanke om att Tyrion egentligen är en bättre man än prin- 
sen. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Heborius: En rättvis ledare. Han vet att uppskatta en god soldat. Dessutom är han en trevligt person. 
Aletha: Storasyster. Hon tror alltid att hon vet bäst. Det verkar som om hon anser att du inte är vuxen än, men det 
ska du allt visa henne. Eftersom hon är din syster vill du absolut inte att något ont händer henne. 
Metrophanes: Trög, men bra att ha. Han verkar ha ett gott öga till Aletha. Han har räddat ditt liv en gång så du är 
skyldig honom mycket. 
Xanthos: Irriterande grabb, som alltid springer om benen på en. Han vill visst bli soldat när han blir stor.
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SMidighet T6 

KLUrighet T6 

ANDe T6 Ålder 35 
STYrka T10 Start-Bennies |3 

VIGör T6 

Förflyttning = |6 

Parera 6 

Tålighet 5 

Rörlighet T6 

Allmänbildning T4 

Uppmärksamhet  |T6 Vapen j|Räckvid iSkada |PB jEH Nackdelar j!lliterat 

Övertalning T4 Svärd.k |Närstrid ISTY+T6]|- = |- Lojal: motståndsrörelsen 

Smyga T4 Näve Närstrid | STY - dr 

Ö Fördelar |Urstark: Använd STY istf 

MOD i [Fördelar SMI vid Rörlighetstest 
Slåss T8 Utmattning Skador 

imi Gatusmart: +2 

BENET Ik Allmänbildning, kriminelt 
Reparera T4 -1 -2 -3 -2 1 nätverkande 

Personlighet: 

Du är lugn och stabil och verkar ibland lite trög, men är egentligen inte så dum. Du har dock upptäckt att folk ofta 
undervärderar dig om du verkar lite dummare, vilket inte enbart är något negativt. Du har en gedigen erfarenhet 
som sjöman och är därför respekterad och ansedd som pålitlig. 

Bakgrund: 

Du är född och uppvuxen i Alcandres hamnkvarter, och har jobbat på sjön i stort sett sedan du kunde gå. Du tog 
jobbet ombord amiral Tyrions flaggskepp Havsörnen, för att kunna vara till nytta för Alcandres motståndsrörelse, 
sorh ser den nuvarande ståthållaren i Alcandre som en orättmäktig härskare. Ombord Havsörnen träffade du 
Aletha och drabbades av kärleken. 

Mål: 

Du vill ha ett Alcandre fritt från Estorios överhöghet, och gärna ett liv tillsammans med Aletha. 

Lojaliteter: 

Du är lojal mot Alcandres motståndsrörelse, men har under det senaste tiden emellertid kommit fram till att Tyrion 

kampanjen mot piraterna blev en framgång. Dessutom var det han som störtade den forne kungen av Alcandre, 
som förtryckte sitt folk. Helst skulle du dock se Alcandre fritt. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Heborius: En klok ledare och en bra karl. Ibland är han nog lite väl mån om sitt yttre. 
Aristandros: En duktig marinsoldat. Han skulle dock tjäna på att slappna av en aning. I stridens hetta verkar han 
ibland vara aningen blodtörstig. 
Aletha: En mycket vacker kvinna, dessutom kunnig och intelligent. Det är dock synd att hon inte vet sitt eget bästa 
utan utsätter sig för faror i onödan. Han skulle aldrig låta något ont drabba henne. 
Xanthos: En frisk fläkt, även om han alltid hamnar där han inte borde vara.
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SMidighet T8 

KLUrighet T6 

ANDe T6 Ålder 15 

STYrka T4 Start-Bennies |5 

VIGör T6& 

Förflyttning 6 

Parera 4 

Tålighet 5 

Rörlighet T6 

Allmänbildning T4 

Uppmärksamhet |T8 Vapen |Räckvid | Skada IPB |JEH Nackdelar |Ung: +1 Bennie 

Övertalning T4 Dolk — INärstrid | STY+T41-  |- Nyfiken 

Smyga T4 Näve IlNärstrid i STY - dr 

Köra båt T4 Fördelar |Tursam: +1 Bennie 

Slåss T4 Utmattning Skador 

Uppträda T10 

Håna T4 -1 -2 -3 -2 1 

Personlighet: 
Du tycker att livet på havet och i flottan är ett enda spännande äventyr. Du är nyfiken på allt. Du hänger ofta efter 
de andra rollpersonerna — det kan de väl inte ha något emot? 

Bakgrund: 

Du är född i Estorios och utsänd ut i världen av din far. Din farbror, kapten Heborius, har fått ta hand om dig de 
senaste två åren. Striderna mot piraterna var väldigt spännande men du har fortfarande inte dödat din första 
fiende. 

Mål: 

Du vill bli marinsoldat och härmar gärna soldaterna ombord. 

Lojaliteter: 
Du är helt lojal mot Heborius och dina idoler Aristandros och amiral Tyrion. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Heborius: Farbror. Han är en bra man, fast lite tråkig. Han vill alltid att du ska sitta still, helst någon annanstans. 

Aletha: En trevlig kvinna, men lite allvarlig. Hon skulle kunna vara snällare mot Metrophanes, som är kär i henne. 
Aristandros: En tuff marinsoldat. Din stora idol, men kunde vara lite trevligare. Om du studerar honom kan du 

säkert lära dig hur man blir en bra marinsoldat. 
Metrophanes: En snäll man och din närmaste överordnade. Han är trevlig, fast blir ibland lite fånig i närheten av 
Aletha. Han är den starkaste man du känner.



  

Heborius 
Grundegenskaper: 

STYrka 10 

FYSik 13 
SMIdighet 10 
INTelligens 13 

PSYkisk kraft 12 

KARisma 17 

STOrlek 13 

Kön: Man 

Yrke: Trierarch (kapten) 
Svärdshand: Höger 
Ålder: 42 år 
Utseende: 175 cm lång och väger ca 70 kg. Gan- 
ska smal och senig. En stilig karl. Väderbiten, 
med kort, grått hår. Ljusbruna ögon. 

  

      

Förflyttning: Li 

Bärförmåga: 10 
KP: 13 

Primära färdigheter: 

Bluffa 7 

före fälpent : Stjäla föremål 2 Sekundära färdigheter: 
Gömma sig 2 Tala modersmål 20 Byråkrati 5 
Hoppa 5 Upptäcka fara 8 
Klan Ö 5 Värdera 10 
Köpslå 10 Övertala 10 

Lyssna 5 Yrkesfärdigheter: 
L/S modersmål 15 Svärd 10 

Rida 4 Sjömannaskap 15 
Sjunga 6 Navigera 10 
Slagsmål 6 Taktik 10 

Smyga 3 Administration 5 
Spåra 3 

Personlighet: 
Du är klipsk och ambitiös. En del tycker att du är gammalmodigt, men på grund av din erfarenhet vet du att beprö- 
vade metoder ofta fungerar bäst. Å andra sidan är du beredd att prova nya grepp, om de verkar kloka vill säga. Din 
förmåga att lyssna på dina underlydande och dra nytta av deras erfarenheter har gjort dig framgångsrik. Dina un- 
derlydande respekterar dig eftersom du delar med dig av äran vid lyckade operationer. Du hämtar gärna in syn- 
punkter från dina underordnade, men kan peka med hela handen om så behövs. 

Bakgrund: 

Du är född i Esterios och mer eller mindre uppvuxen till sjöss. Du har under de senaste sju åren arbetat under ami- 
ral Tyrion, ombord flaggskeppet Havsörnen. Från början var du skeptisk till att ha en så ung spoling som befälha- 
vare, men Tyrion visade sig vara en fantastik befälhavare, liksom en bra människa. Nu hyser du den djupaste res- 
pekt för honom. Det hindrar dock inte dig att tala om när du tycker dig se brister i hans planer. Det har gjort dig till 
en värderad vän och rådgivare. 

Mål: 

Du hoppas på att bli befordrad till Navaarch (amiral), för att kunna bli befälhavare för en egen flotta. Det kan du 
enbart bli utsedd till av kung Kyrios av Estorios. 

Lojaliteter: 

Du är obrottsligt lojal mot Tyrion och har en stark ansvarskänsla gentemot Xanthos. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Aletha: En intelligent kvinna. Hon är ett mycket kompetent befäl och navigatör, som du hoppas kunna att ta med 
dig när du befordras, när det nu blir. Fast kvinnor till sjöss är alltid problematiskt. 
Aristandros: En duktig marinsoldat och en bra kamrat. Han verkar ibland ha mindervärdeskomplex gentemot sin 
storasyster Aletha. Ibland är han för hetlevrad och snar till våld. 
Metrophanes: En bra, stabil karl. Han är dock något trög, dessutom verkar han se sig som Alethas beskyddare. 
Xanthos: Din brorson. Han är en pigg och klipsk pojke, fast ibland för nyfiken för sitt eget bästa. Om han ändå 
kunde göra som han blev tillsagd. Din bror skulle bli utom sig om det hände honom något.



  

Aletha 
Grundegenskaper 

STYrka 12 
FYSik 13 
SMIdighet 15 
INTelligens 16 
PSYkisk kraft 14 
KARisma 14 
STOrlek 12 

Kön: Kvinna 
Yrke: Thrianarch (befäl över däck) 

Svärdshand: Höger 
Ålder: 32 år 
Utseende: 170 cm och väger strax över 75 kg. 
Ser bra ut på ett väderbitet sätt. Kolsvart, kort- 
klippt hår. Mjukt bruna ögon, som snabbt kan 
mörkna. Blicken är ofta genomträngande. 

  

      

Förflyttning: LH 
Bärförmåga: 12 
KP: 13 

Primära färdigheter: 

Bluffa 11 
Finna dolda ting 7 Spåra 4 Sekundära färdigheter: 
Första hjälpen 7 Stjäla föremål z Administration 5 
Gömma sig 10 Tala modersmål 20 
Hoppa 10 Upptäcka fara 12 

Klättra 10 Värdera 7 

Köpslå 6 Övertala 8 

Lyssna 7 Yrkesfärdigheter: 
Kd modersmål 15 Brottning 10 

2 [ 3 Sjömannaskap 13 
Sjunga 8 | Ez & | Navigera 15 
agsmå i Dolk 10 

Smyga 10 

Personlighet: 

Du är intelligent, viljestark och kunnig. Livet ombord på ett skepp kan vara hårt men du älskar havet och har lärt 
att ta vara på dig. Eftersom sjömän kan bli lite burdusa ibland, har du en del dolkar dolda på din person. Dessutom 
har du lärt dig en hel del bra brottningsknep. Ombord är du respekterad men det retar dig ibland hur du behandlas 
när du är iland. Landkrabborna verkar inte fatta att en kvinna kan ha viktiga åsikter eller kunskaper. 

Bakgrund: 

Du är född på landsbygden utanför Estorios, men förälskade dig snabbt i havet. Som ung rymde du från gården 
och smet ombord på ett skepp som du visste skulle vara ute till havs länge. När du blev upptäckt erbjöd du dig att 
jobba för ditt uppehälle. I början var du tvungen att vara utklädd till man för att tas på allvar. Snart visade sig din 
fallenhet för navigation och att handha manskap. De senaste fem åren har du arbetat på amiral Tyrions flaggskepp 
Havsörnen, under kapten Heborius befäl. 

Mål: 
Att bli befordrad till trierach (kapten) över ett eget skepp. 

Lojaliteter: 

Du är lojal mot Tyrion. Han är en bra befälhavare och verkar inte ovillig att befordra dig, trots att det vore ett poli- 
tiskt inkorrekt beslut då du är kvinna. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
baptes > Heborius: En bra ledare, men kan vara lite sprättig ibland. Han brukar oftast lyssna på kloka åsikter. 
Har inroldotbefi I Aristandros: Lillebror. Han skulle behöva växa upp lite. Han kan nog bli ett riktigt bra befäl. Dessutom är han 

duktig på att slåss, om än lite för hetlevrad. 
koddartelil Metrophanes: En bra man, men ibland irriterande överbeskyddande. Han är nog inte så trög som han verkar vara. 

Trevlig och ser faktiskt rätt bra ut. 
Håkan  Flöjtist Xanthos: Glad krabat, fast ibland nog så käck. Hade han inte varit Heborius brorson så skulle han nog råkat mer 

illa ut efter alla upptåg.



  

Aristandros 
Grundegenskaper: 

STYrka 15 
FYSik 15 
SMIdighet 14 
INTelligens 12 
PSYkisk kraft 12 
KARisma 13 
STOrlek 13 

Kön: Man 
Yrke: Optiones (marinsoldat, befäl) 

Svärdshand: Höger 
Ålder: 29 år 
Utseende: 173 cm lång och väger ca 95 kg. 
Längre än Aletha, och grövre. Smidig, stark 
och vältränad, som en marinsoldat ska vara. 

Hårt och bistert utseende för det mesta. Kan 
mjukna bland vänner, men verkar aldrig 
slappna av helt. Kolsvart, ganska kortklippt 
hår. Mörka ögon med skarp blick. 

  

      

Förflyttning: Lll 
Bärförmåga: 15 

SB: +1 Slagsmål 10 - 

ATA  3e ti 
Primära färdigheter: Smyga 10 SS 

Spåra 5 Sekundära färdigheter: 
Bluffa 5 Stjäla föremål 5 | 

Finna dolda ting 5 Tala modersmål 20 Heraldik 5 

För sta Hjälpen 10 Upptäcka fara 12 
Gömma sig 8 Värdera 3 

ppa 10 Övertala 6 
ättra En 

Köpslå 3 Yrkesfärdigheter: 

Lyssna 10 Sjömannaskap 5 

L/S modersmål 10 Svärd 15 

Rida 7 Sköld 15 

Personlighet: 
Du har funnit en plats i flottan och känner dig äntligen hemma. Fast allra bäst känns det i stridens hetta, där kan 
man visa att man är någon. Innerst inne är du en obotlig romantiker. Ditt hetsiga humör ställer ibland till problem, 
men du har lugnat dig betydligt sedan du fick en befälsposition ombord Havsörnen. 

Bakgrund: 
Du är född på landsbygden utanför Estorios, men sökte dig snabbt till det militära. Din systers spännande berättel- 
ser från livet till havs fick dig att söka till marinen. Hon verkade så fri, något du också ville vara. Sedan tre år har 
du varit stationerad på Havsörnen och under den senaste kampanjen mot piraterna har du blivit befordrad till be- 
fäl, en uppgift som du tar mycket allvarligt. För spänningens skull har du låtit dig värvas som informatör för ståt- 
hållaren av Alcandres. På grund av att ståthållaren, Prinsen av Estorios, ser amiral Tyrion som en rival har prinsen 

blivit allt mer intresserad av dina upplysningar. 

Mål: 
Du vill bli ansedd som en stor hjälte och en stor krigare. 

Lojaliteter: 
Du är lojal mot prinsen av Estorios —- Alcandres nuvarande ståthållare - men har under kampanjen mot piraterna 
blivit lite osäker på din lojalitet. Inom dig gnager en misstanke om att Tyrion egentligen är en bättre man än prin- 
sen. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Heborius: En rättvis ledare. Han vet att uppskatta en god soldat. Dessutom är han en trevligt person. 
Aletha: Storasyster. Hon tror alltid att hon vet bäst. Det verkar som om hon anser att du inte är vuxen än, men det 
ska du allt visa henne. Eftersom hon är din syster vill du absolut inte att något ont händer henne. 
Metrophanes: Trög, men bra att ha. Han verkar ha ett gott öga till Aletha. Han har räddat ditt liv en gång så du är 
skyldig honom mycket. 
Xanthos: Irriterande grabb, som alltid springer om benen på en. Han vill visst bli soldat när han blir stor.



  

Metrophanes 
Grundegenskaper: 

STYrka 18 
FYSik 16 

SMIdighet 12 
INTelligens 13 
PSYkisk kraft 12 

KARisma 13 
STOrlek 11 

Kön: Man 
Yrke: Zygarch (befäl under däck) 
Svärdshand: Höger 
Ålder: 35 år 
Utseende: 160 cm lång och väger nästan 95 kg. 
Något kortare än de andra, men grov och 

stadig istället. Mörkt kort hår, kort skägg och 
svarta ögon. Näsan är knäckt och ser allmänt 
ganska råbarkad ut. Går med rullande gång 
och ser ut som en riktig sjöbjörn. 

  

    
  

Förflyttning: L11 
Bärförmåga: 18 
KP: 14 

SB: +1 Smyga 7 — Sekundära färdigheter: 

Primära färdigheter: Spåra = Undre världen (Alcandre) 10 
Bluff 10 Stjäla föremål 7 

ån 2 dolda ti 4 Tala modersmål 17 

ng äl ting 8 Upptäcka fara 12 

Ch sta hjälpen 4 Värdera 6 
Omma 518 Övertala 6 

Hoppa 5 oa 
Klättra 13 Yrkesfärdigheter: 
Köpslå 10 Knopar 15 

Lyssna 7 Navigera 10 
L/S modersmål - Svärd 10 

Rida 3 Dolk 10 
Sjunga 8 Sjömannaskap 10 
Slagsmål 15 

Personlighet: 
Du är lugn och stabil och verkar ibland lite trög, men är egentligen inte så dum. Du har dock upptäckt att folk ofta 
undervärderar dig om du verkar lite dummare, vilket inte enbart är något negativt. Du har en gedigen erfarenhet 
som sjöman och är därför respekterad och ansedd som pålitlig. 

Bakgrund: 
Du är född och uppvuxen i Alcandres hamnkvarter, och har jobbat på sjön i stort sett sedan du kunde gå. Du tog 
jobbet ombord amiral Tyrions flaggskepp Havsörnen, för att kunna vara till nytta för Alcandres motståndsrörelse, 
som ser den nuvarande ståthållaren i Alcandre som en orättmäktig härskare. Ombord Havsörnen träffade du 
Aletha och drabbades av kärleken. 

Mål: 
Du vill ha ett Alcandre fritt från Estorios överhöghet, och gärna ett liv tillsammans med Aletha. 

Lojaliteter: 
Du är lojal mot Alcandres motståndsrörelse, men har under det senaste tiden emellertid kommit fram till att Tyrion 
inte är en så dum karl. Du känner en stor tacksamhet mot Tyrion eftersom du inser att det är Tyrions förtjänst att 
kampanjen mot piraterna blev en framgång. Dessutom var det han som störtade den forne kungen av Alcandre, 
som förtryckte sitt folk. Helst skulle du dock se Alcandre fritt. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Heborius: En klok ledare och en bra karl. Ibland är han nog lite väl mån om sitt yttre. 
Aristandros: En duktig marinsoldat. Han skulle dock tjäna på att slappna av en aning. I stridens hetta verkar han 
ibland vara aningen blodtörstig. 
Aletha: En mycket vacker kvinna, dessutom kunnig och intelligent. Det är dock synd att hon inte vet sitt eget bästa 
utan utsätter sig för faror i onödan. Han skulle aldrig låta något ont drabba henne. 
Xanthos: En frisk fläkt, även om han alltid hamnar där han inte borde vara.



  

Xanthos 
Grundegenskaper: 

STYrka 9 

FYSik 13 

SMIdighet 16 
INTelligens 14 
PSYkisk kraft 10 

KARisma 10 

STOrlek 12 

Kön: Man 

Yrke: Trachaes (flöjtist) 

Svärdshand: Höger 
Ålder: 15 år 
Utseende: 163 cm lång och väger drygt 55 kg. 
Smal och kvick, och rör sig lätt och smidigt. 
Man kan se släktskapen med Heborius i dra- 
gen. Mörkt ostyrigt hår och ljusbruna ögon. 

  

      

Förflyttning: L11 
Bärförmåga: 9 
KP: 13 

Primära färdigheter: 

Bluffa 10 SemrlS . 
Finna dolda ting 7 Yrkestärdigheter: 

Första hjälpen 4 Spela flöjt 15 

Gömma sig 8 Sjömannaskap 5 

Hoppa 10 Knopar 5 

Klättra 10 Dolk 10 
Köpslå 3 Svärd 5 

Lyssna 15 
L/S modersmål 5 

Rida 3 
Sjunga 10 
Slagsmål 5 
Smyga 15 
Spåra 4 
Stjäla föremål 5 
Tala modersmål 20 
Upptäcka fara 8 
Värdera 4 
Övertala 6 

Personlighet: 
Du tycker att livet på havet och i flottan är ett enda spännande äventyr. Du är nyfiken på allt. Du hänger ofta efter 
de andra rollpersonerna —- det kan de väl inte ha något emot? 

Bakgrund: 

Du är född i Estorios och utsänd ut i världen av din far. Din farbror, kapten Heborius, har fått ta hand om dig de 
senaste två åren. Striderna mot piraterna var väldigt spännande men du har fortfarande inte dödat din första 
fiende. 

Mål: 
Du vill bli marinsoldat och härmar gärna soldaterna ombord. 

Lojaliteter: 

Du är helt lojal mot Heborius och dina idoler Aristandros och amiral Tyrion. 

Vad du tycker om de andra rollpersonerna: 
Heborius: Farbror. Han är en bra man, fast lite tråkig. Han vill alltid att du ska sitta still, helst någon annanstans. 

Aletha: En trevlig kvinna, men lite allvarlig. Hon skulle kunna vara snällare mot Metrophanes, som är kär i henne. 
Aristandros: En tuff marinsoldat. Din stora idol, men kunde vara lite trevligare. Om du studerar honom kan du 
säkert lära dig hur man blir en bra marinsoldat. 
Metrophanes: En snäll man och din närmaste överordnade. Han är trevlig, fast blir ibland lite fånig i närheten av 

Aletha. Han är den starkaste man du känner.
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Xanthos 

Kön: Man 
Yrke: Trachaes (flöjtist) 
Svärdshand: Höger 
Ålder: 15 år 
Utseende: 163 cm lång och väger drygt 55 kg. 
Smal och kvick, och rör sig lätt och smidigt. 
Man kan se släktskapen med Heborius i dra- 
gen. Mörkt ostyrigt hår och ljusbruna ögon. 
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Heborius 

Kön: Man 
Yrke: Trierarch (kapten) 

Svärdshand: Höger 
Ålder: 42 år 
Utseende: 175 cm lång och väger ca 70 kg. Gan- 
ska smal och senig. En stilig karl. Väderbiten, 
med kort, grått hår. Ljusbruna ögon. 
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Aletha 

Kön: Kvinna 
Yrke: Thrianarch (befäl över däck) 

Svärdshand: Höger 
Ålder: 32 år 
Utseende: 170 cm och väger strax över 75 kg. 
Ser bra ut på ett väderbitet sätt. Kolsvart, kort- 
klippt hår. Mjukt bruna ögon, som snabbt kan 
mörkna. Blicken är ofta genomträngande. 

  

     



  

  

    
  

Aristandros 

Kön: Man 
Yrke: Optiones (marinsoldat, befäl) 
Svärdshand: Höger 
Ålder: 29 år 
Utseende: 173 cm lång och väger ca 95 kg. 
Längre än Aletha, och grövre. Smidig, stark 
och vältränad, som en marinsoldat ska vara. 

Hårt och bistert utseende för det mesta. Kan 
mjukna bland vänner, men verkar aldrig 
slappna av helt. Kolsvart, ganska kortklippt 
hår. Mörka ögon med skarp blick. 
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Metrophanes 

Kön: Man 
Yrke: Zygarch (befäl under däck) 

Svärdshand: Höger 

Ålder: 35 år 
Utseende: 160 cm lång och väger nästan 95 kg. 

Något kortare än de andra, men grov och 

stadig istället. Mörkt kort hår, kort skägg och 

svarta ögon. Näsan är knäckt och ser allmänt 

ganska råbarkad ut. Går med rullande gång 

och ser ut som en riktig sjöbjörn. 

  

    
 


