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FÖRORD 

Bröllopsgåvan är Projekt Altorias första officiella äventyr och första konventarrangemang. 

Det är skrivet som huvudturnering i Drakar och Demoner till LinCon”99. Äventyret kommer 

även att publiceras på Projekt Altorias hemsida (http://altoria.cjb.net), i anslutning till en 
kommande beskrivning av den feliciska kulturen. Även ytterligare information om världen 
Altoria, om äventyret och om rollpersonerna återfinns på projektets hemsida. Omfattande 
information om själva Projekt Altoria finns också på hemsidan. 

Arrangemangsansvarig och Projekt Altorias kontaktperson på LinCon är Pauli ”Baldyr” 

Paananen. Frågor besvaras antingen via e-post (paulip&home.se), på telefon (031-51 

8247) eller på spelledargenomgångarna. 

BILAGOR 

Till äventyret tillkommer en hel del bilagor, vilka dock bifogas först på konventet. Det rör 

dig bland annat om rollformulär, porträtt på rollpersoner och spelledarpersoner, och över- 

sikter över staden Alcandre och den feliciska kulturen, där äventyret utspelar sig. 

Bilagorna bör dock kunna levereras innan konventet via e-post. (Ta kontakt med arrange- 

mangsansvarig på paulip & home.se.) 

ROLLPERSONERNA 

Spelarna gestaltar befäl och sjömän ombord krigsgalären Havsörnen, Estorios flaggskepp 

och amiral Tyrions stabsskepp. Rollpersonerna är militärer i den estoriaska flottan och har 

just anlänt till den ockuperade staden Alcandre, där flottan är förlagd. De är amiral Tyrions 

närmaste och mest betrodda besättningsmän. Äventyret kan spelas med fyra eller fem 

spelare, med eller utan flöjtspelaren Xanthos. 

Heborius, trierarch (kapten på Havsörnen). Han är den högst rankade bland rollpersonerna 

och kan ge direkta order till dem. Vidare svarar han direkt inför amiral Tyrion. ”- 

Aletha, thrianarch (befäl över däck ombord Havsörnen). Hon basar över sjömän och andra 

civila besättningsmän som huvudsakligen arbetar på däck. 

Aristandros, optiones (befäl för marinsoldaterna ombord Havsörnen). Han är Alethas bror 

och basar över ett tjugotal soldater. 

Metrophanes, zygarch (befäl under däck ombord Havsörnen). Han basar över de ca 200 

roddarna ombord. 

Xanthos, trachaes (flöjtist ombord Havsörnen). Han lyder under Metrophanes befäl och har 

till uppgift att se till att roddarna håller takten. 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Eftersom arrangemanget är en turnering måste lagen utvärderas och vinnare utses. Vi inom 

Projekt Altoria har dock intagit positionen att det är svårt, om inte omöjligt, att tävla i 

rollspel. Bedömningen är alltid mer eller mindre godtyckligt och det är mycket svårt att 

bedöma objektivt. Därför har vi har formulerat bedömningsgrunderna med denna insikt i 

åtanke. Alla detaljer är dock inte färdiga när detta skrivs, varför arrangörerna kommer att 

meddelas om detaljerna kring bedömningsgrunderna på spelledargenomgången före spel- 

passet. 

UPPHOVRÄTT 

Allt material omfattas av Projekt Altorias allmänna publiceringsvillkor, vilka återfinns på 

Projekt Altorias hemsida (http://altoria.cjb.net). Upphovsmannen äger upphovsrätt till sin 
del av materialet, men endast Projekt Altoria får publicera verket i sin helhet. Spridning och 

mångfaldigande av materialet får endast ske med tillstånd från Projekt Altoria.



BAKGRUND 

> Mellan de båda stadsstaterna Alcandre och Estorios i norra Mare Kyprion (Kopparhavet) 

har, som på så många andra håll, fiendskap länge rått. Orsakerna till denna fiendskap är 

sedan länge förlorade i tidens dimmor, men med jämna mellanrum blossar stridigheter upp, 

ofta på grund av att båda städerna tävlar om kontroll över handeln i området. De har dock 
alltid haft en gemensam fiende — de ökända Karalis-piraterna. Inget handelsfartyg har varit 

säkert utan militär eskort, vilket gjort att priset på många varor — särskilt sådana som 
importeras långväga ifrån — har stigit varje år. 

ESTORIOS MAKTÖVERTAGANDE 

Den senaste kungen av Alcandre var en maktgalen och fullständigt sinnessjuk man som 

använde konflikten mot Estorios som ursäkt för att förtrycka folket. Hela släkten ryktades 
ha degenererat under flera generationer och bara blivit värre och värre. Det hela kulmine- 

rade när den galne kungen ämnade bilda en allians med piraterna (som alltid hatats av 

folket) för att erövra grannstaten Estorios. Motståndsrörelsen i Alcandre hade dock med 

åren växt sig stark och förvarnade kung Kyrios av Estorios, som mycket snabbt skickade ut 

en flotta mot Alcandre under ledning av amiral Tyrion. Under amiralens synnerligen 

kompetenta befäl, och med god hjälp av motståndsrörelsen, kunde estorierna inta Alcandre 

utan att spilla alltför många liv. Den gamle konungen och hans perverterade familj lyncha- 

des av den uppretade pöbeln, som såg estorierna som hjältar som befriade dem från den 
gamles förtryck. 

Tyrion sattes som ståthållare över staden och fick ganska fria händer att styra den. Han var 

hård men rättvis, och folket tyckte bra om honom. Tyrion hade redan sedan tidigare ett rykte 

om sig som stor krigshjälte efter att ha kämpat mot Karalis-piraterna i ett antal större och 
mindre sjöslag, och det vanliga folket såg upp till honom, trots att han representerade 

ockupationsmakten. Som ockupationsmakt plundrade dock inte Estorios bara staden och 

gav sig iväg, utan stannade istället kvar i syfte att behålla kontrollen över handeln. 

Tyrion trivdes ganska bra i rollen som ståthållare, men saknade givetvis havet och striden — 

som utgjort grunden för i stort sett hela hans liv fram till nu. Hans längtan tillbaka till sitt 

gamla liv dämpades dock något av en viss fröken Niannae, dotter till den mäktige 

köpmannen Poeas av Theodykalos. De hade träffats på en fest i ståthållarens palats, och 
amiralen hade genast fallit för hennes fantastiska skönhet. Dessutom var hon ännu inte gift, 
då hennes fader inte funnit en friare som uppfyllt hans synnerligen hårda krav. Amiral 

Tyrion, som själv var änkling, uppfyllde dock kraven med råge, och efter att ha uppvaktat 

henne en tid anhöll han om hennes hand, vilket fadern välkomnade. 

PRINS IORDAR 

För ungefär ett år sedan tröttnade prins Iordar av Estorios på det trista livet i Estorios och 
gick till sin far, kung Kyrios, för att fråga om han, kanske bara för en kort tid, kunde få 

flytta till det ockuperade Alcandre. Han planerade nämligen att där leva livet tillsammans 

med sina vänner och undersåtar, och slippa att ständigt hållas under uppsikt — något han 

hatade, men ständigt utsattes för i hemstaden. Hans fader funderade först på att neka, men i 

stället gav han prinsen ett ultimatum; för att få flytta måste han själv ta över styret av staden 

och dessutom inom ett år finna en kvinna att gifta sig med. Konungen tyckte nämligen att 

det var på tiden att prinsen, som tronarvinge, lärde sig att ta lite ansvar. Med ett viktigt 

ämbete och en hustru skulle han kanske lugna ner sig lite och tillägna sig den värdighet som 

krävs av en tronarvinge, och sluta fylla sin tid med extravaganta fester och jaktresor. 

Ståthållarskapet i Alcandre övertogs därmed av prins Iordar, och Tyrion återgick till att vara 

amiral, och fick ansvaret för den del av flottan som var stationerad i Alcandre. De flesta 

alcandriska krigsfartygen hade klarat sig när Estorios anföll, och dessa gavs nu ny 

besättning och inkorporerades i Estorios flotta. Amiral Tyrion var inte riktigt nöjd med att 

återgå till sin gamla befattning, och att prins Iordar betedde sig som en bortskämd pojk- 

spoling gjorde inte saken bättre. De två kom alltså inte riktigt överens, men Tyrion tvingade 

sig att foga sig efter prinsens stundtals nyckfulla vilja, då han insåg sin belägenhet och hyste 

stor respekt för hans far, konungen.



”. Ett par månader efter prinsens ankomst till Alcandre beslutade sig kung Kyrios för att 

försöka ta hand om hotet från piraterna, en gång för alla. För inte så länge sedan hade 

estoriska soldater tillfångatagit en piratkapten, och i utbyte mot sitt liv hade han givit dem 

en hel del information om piraternas flotta — bland annat positionen för en dittills hemlig 

hamn där många av piraterna ofta gömde sig eller provianterade. Konungen skickade 

sålunda ut amiral Tyrion med en stor flottstyrka för att förstöra en så stor del av piratflottan 

i den tidigare okända hamnen som möjligt. 

Rollpersonerna, goda vänner med amiral Tyrion, är befäl och sjömän på dennes flaggskepp 

Havsörnen. När äventyret tar sin början har de precis återkommit från kriget som segrare. 

Ett stort piratnäste är förstört, liksom en stor del av Karalis-praternas flotta, och 

handelslederna är säkra för en tid framåt. Flottan under amiral Tyrions befäl återvänder till 

sin hemmahamn i Alcandre, medan de estoriska fartygen återvänder till Estorios. 

I Alcandre visar det sig att konungen hade rätt i sina förutsägelser — visserligen är prinsen 

fortfarande en arrogant lätting, men han har inte hunnit festa lika mycket som tidigare och 
han har faktiskt förlovat sig med en ung kvinna, närmare bestämt fröken Niannae — tidigare 

amiral Tyrions trolovade. Nu stundar bröllopet, nästan exakt på dagen ett år efter kung 

Kyrios ultimatum. Tyrion vet ännu inte om att prinsen har stulit hans fästmö, men 

rollpersonerna kommer snart att bli varse de politiska intrigernas följder när de tvingas 

kämpa för att försvara amiralens heder.



INLEDNING 

Rollpersonerna anländer till Alcandre sent på eftermiddagen dagen innan bröllopet. Efter ett 

långt och mödosamt men framgångsrikt uppdrag hyllas de som hjältar av folket. Redan på 

kajen märks feststämningen i staden — det är en väldig uppståndelse och folk rusar fram och 

tillbaka, ropandes och viftandes. Skeppen lägger till vid kajen och amiral Tyrion håller, på 

begäran, ett kort segertal medan slavarna börjar lasta av krigsbytet. Rollpersonerna får 

hjälpa till med att övervaka urlastningen och se till att soldaterna håller kontroll på allt folk 

runtomkring. 

Hela hamnen är vid det här laget fylld av människor, men plötsligt utbryter ett väldigt 

tumult längst bak i folkmassan. En grupp soldater försöker bana sig väg genom folkmassan 

och efter dem kommer en bärstol i vilken Prins Iordar sitter. Han vill också vara med och få 
del av uppståndelsen kring amiral Tyrions seger, och troligtvis vill han samtidigt försäkra 
sig om tillbörlig uppmärksamhet inför sitt bröllop. 

Det spända förhållandet mellan prinsen och amiralen märks väl när prinsen kyligt gratulerar 

segern och amiralen återgäldar vänligheten genom att torrt gratulera för det förestående 

bröllopet. Plötsligt hör rollpersonerna en svordom. Två slavar som bär iland en tung ekkista 

har tappat taget och kistan faller från landgången ner på stenkajen, precis framför fötterna 

på någon eller några av rollpersonerna, Kistan, som är en del av krigsbytet, krossas och ut 

strömmar mängder av guldmynt, smycken, juveler och andra rikedomar. Folk som står runt 

omkring får någonting glittrande i blicken, och rollpersonerna tvingas antagligen att ta till 
våld, eller åtminstone hot om våld, för att hålla alla giriga händer borta. Prinsen, som inte 

befinner sig långt från landgången, upptäcker vad som hänt och beordrar kvickt fram några 

av sina soldater för att förhindra att folk stjäl skatterna. 

När allt folk är har motats bort stiger prinsen ner från bärstolen och går fram till den kros- 
sade kistan. Han rotar lite bland träsplitter och guldmynt med foten, och böjer sig sedan ner 

och plockar fram ett halssmycke av guld. Han håller upp det i luften och alla kan se att i 

smycket sitter en enorm rubin som glittrar som tusen eldar i eftermiddagssolens strålar. Från 

folket och soldaterna som står närmast honom hörs ett sus av beundran. 

”Behåll det om du vill”, säger amiral Tyrion. ”Du kan betrakta det som min bröllopsgåva 

till dig. Många goda mäns blod har spillts för att erövra det bytet”. 

”Nåväl”, svarar prinsen. ”Då tycker jag att du skall hänga det runt min hals i morgon — när 

jag gifter mig med fröken Niannae”. Han kliver, med ett förnöjt leende på läpparna, uppför 
landgången och lägger smycket i amiralens hand, som plötsligt inte får fram ett ord och 

dessutom blivit märkbart blek i ansiktet. Prinsen sätter sig i bärstolen igen och beger sig 

tillbaka till palatset. Folkmassan är till en början kusligt tyst — sedan börjar det mumlas och 

viskas överallt, Feststämningen är som bortblåst, för alla vet att fröken Niannae tidigare var 

amiral Tyrions trolovade, och att prinsen mer eller mindre ”stulit” henne utan att först bryta 

den tidigare förlovningen. Många beklagar sig över den stackars amiralens öde, och de inser 

att han är helt maktlös i förhållande till prinsen. Ganska snart kallas dock amiral Tyrion upp 

till palatset för att träffa kungen, och rollpersonerna får ansvaret för avlastningen av skeppet 

och inkvarteringen av besättningen. 

Väl tillbaka i palatset smider prinsen lömska planer. Han gillar inte att till och med hans 

egna vänner ser upp till och betraktar amiral Tyrion som en hjälte, och att hans eget bröllop 

kommer i skymundan. Att amiralen dessutom sedan tidigare haft ögonen på hans blivande 

hustru gör inte heller saken bättre. Därför planerar han att försätta amiralen i en pinsam 

situation genom att låta stjäla smycket och sedan tvinga amiralen att, på bröllopsdagen, 

medge att han tappat bort det. Prinsen känner sig mycket nöjd med sin plan och skickar 

efter en viss man vid namn Gorgias, i mer suspekta kretsar mer känd som ”tjuvarnas okrönte 

konung”... 

SMYCKET 

Nu är det så att halssmycket inte är något vanligt, om än osedvanligt magnifikt, smycke. Det 

är naturligtvis också magiskt Varifrån det kommer vet ingen exakt, och det är egentligen 

inte heller särskilt intressant. Det är hur smycket påverkar folk som är det viktiga. Alla som 

ser det tycker mer eller mindre automatiskt att det är otroligt vackert, och känner en stark 
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lust att röra vid det, låta ljuset spela över det och kanske till och med hänga det kring sin 

hals. Den som bär smycket runt sin hals känner sig starkare, friskare och mer självsäker. En 

betraktare tycker också att denne även ser starkare, vackrare, och liksom ”ädlare” ut. 

Dock äger smycket ytterligare en förmåga. Det förstärker bärarens egen personlighet. En 

girig och egoistisk person blir alltså ännu mer girig och egoistisk, en brutal person blir ännu 

brutalare, och en rättrådig och godsinnad person blir i än högre grad rättrådig och 
godsinnad. Det kan således göra mycket gott i rätt händer, men om fel person får tag på det 
kan konsekvenserna bli ödesdigra. Svaga sinnen påverkas dessutom mer än starka, så en 

riktigt självsäker och självmedveten man kan bära det ganska länge utan att påverkas av 

dess kraft. En svagsint, girig och osäker person kan dock falla för förtrollningen redan vid 
första anblicken.



HANDLING 

Innan amiral Tyrion beger sig iväg till palatset för att tala med konungen låser han in 

in av ek och lämnar det i någon av rollpersonernas vård (lämpligen Hebo- 
IS På utsidan ser han inte särskilt bekymrad ut över vad som hänt, men de som känner 

"honom väl märker ändå att han absolut inte är tillfreds med sin situation. Han har dock 

mycket annat att tänka på, så efter att ha anförtrott rollpersonerna att vakta smycket beger 

han sig raskt iväg till palatset. 

    

Rollpersonerna har många sysslor att ta hand om i och omkring hamnen — besättningen 

måste ha bostäder (de som inte stannar på skeppen får tillfälliga kvarter i några lager- 

byggnader nära hamnen), allt krigsbyte och annat material måste lastas av och låsas in, de 

trötta soldaterna och sjömännen ska ha mat och så vidare. Allt detta måste göras klart innan 

besättningen får lov att göra stadens befolkning sällskap i firandet av segern och festandet 

inför prinsens bröllop. Alla rollpersonerna blir tilldelade olika sysslor på olika håll, men allt 

eftersom de blir klara och mörkret faller kan även de delta i förlustelserna och firandet. 

STÖLDEN 

Runt midnatt är det nästan bara Heborius kvar ombord Havsörnen, och han håller precis på 

att bli klar med sina sysslor. Plötsligt och utan förvarning hoppar en man över relingen. 

' Heborius hinner inte reagera när mannen tar ett snabbt steg framåt och klubbar ner honom 
med en påk. Ingen tycks ha märkt vad som hänt, så efter att ha sett sig om plockar mannen 
åt sig ett skrin som stått bredvid Heborius och försvinner sedan snabbt tillbaka över 
relingen. Ett mjukt plaskande hörs, och tjuven är försvunnen. Allt som återstår är några 

blöta fotspår bredvid den medvetslösa kaptenen. 

Någon eller några av de andra rollpersonerna finner Heborius bara några minuter efter 

stölden, när de kommer ombord för att se om han är klar, så att de kan gå och ta del av 

festligheterna. Heborius kvicknar till efter ett tag, men får dras med en sprängande huvud- 

värk under några timmar framöver. (Han är dock inte allvarligt skadad.) De återstående 

rollpersonerna anländer efter ytterligare en stund, och när de alla är samlade måste de 

besluta om vad de ska göra. Smycket är borta, och tjuven finns ej att få tag på. Det klokaste 

de kan göra är att försöka få tag på amiral Tyrion. Han befinner sig för tillfället i palatset, 

och tar — om än något motvilligt — del av prinsens symposium (motsvarande svensexa). De 
kan också välja att hålla stölden hemlig och försöka få tag på smycket innan Tyrion får reda 
på att det är försvunnet. 

Tyrion anar att det är prinsen som ligger bakom stölden, och eftersom han själv kommer att 

vara upptagen med diverse officiella uppdrag hela dagarna fram till bröllopet, ber han i så 

fall sina mest betrodda vänner att försöka leta reda på smycket åt honom. Givetvis är detta 

rollpersonerna. 

Att inte tala om det för honom, utan istället försöka leta reda på det på egen hand, kan skapa 
problem senare och de kan inte heller förvänta sig någon hjälp från amiralen, Den hjälp han 

annars skulle kunna bidra med är att ordna så att rollpersonerna får tillträde till palatset, 

templet och andra officiella byggnader — något som de annars kan ha problem med. På 

grund av det stundande bröllopet, och det missnöje som börjat höras hos befolkningen, 

släpps ingen in utan att ha ett godtagbart ärende. Om rollpersonerna råkar i bråk och blir 

arresterade eller liknande, kan nog Tyrion se till att de släpps fria, då han fortfarande har en 

del makt och anseende, men det betyder inte att de kan storma in i palatset och slå ihjäl folk 
hur som helst. Det är upp till spelledaren att avgöra vad som är rimligt att Tyrion kan hjälpa 

till med eller inte. 

Rollpersonerna har inte så lång tid på sig. Från och med stölden har de knappt ett dygn på 

'sig att leta reda på smycket. Själva bröllopet ska nämligen äga rum vid midnatt dagen efter, 

och då måste Tyrion helt enkelt ha återfått smycket för att kunna behålla sin heder och 

uppfylla sitt påtvingade löfte. 

SMYCKET BYTER ÄGARE 

Väl hemma i sin smutsiga (och tillfälliga) lilla lya nere i de skummaste hamnkvarteren 

bryter Gorgias — tjuvarnas okrönte konung, upp skrinet och plockar fram det glänsande 
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smycket. Han fingrar på det en stund och låter ljuset spela i den enorma rubinen innan han 

bestämmer sig för att inte alls ge det till prinsen utan behålla det för sig själv. Detta är inte 

så konstigt eftersom Gorgias till naturen är mycket girig och egoistisk, och med smycket 

runt halsen känner han sig i det närmaste oövervinnelig, och han tycker att han förtjänar att 

bära det eftersom han är en sådan bra tjuv. Hans svaga sinne hamnar lätt under smyckets 

lömska förtrollning. 

Dock faller det sig så att det knackar på hos Gorgias några timmar före gryningen. Det är 
Brygus från vaktkasernen som är där för att inkassera sin ”månatliga betalning”. Gorgias 

betalar nämligen en ganska ansenlig summa till ordningsmakten varje månad för att bli 

lämnad ifred. Gorgias går och öppnar, och tänker givetvis inte på att han har smycket på sig 
(han bestämde sig för att behålla det på när han gick och lade sig för att sova en stund). Med 

stärkt självförtroende bestämmer sig Gorgias för att vägra betala några pengar, och att han 

vill bli lämnad ifred av den giriga soldaten. Men Brygus insisterar och hotar med att bryta 

tjuvens nacke om han inte genast plockar fram vad han är skyldig, varpå ett vilt slagsmål 

utbryter. 

Det slutar med att Brygus krossar tjuvens skalle med en pall och börjar söka igenom hans 

kläder efter pengarna. Så upptäcker han det vackra smycket, och stum av beundran rycker 

han åt sig det och hänger det kring sin egen hals. Sedan ställer han sig och beundrar sig 

själv en stund innan han rullar in den döde tjuven i en matta, stoppar in smycket innanför sin 
chiton och bär ner liket till kajen. Försiktigt lyckas han slänga det i havet utan att någon 

verkar märka det. Eftersom Brygus är minst lika girig och självgod som Gorgias, har han 

inte en tanke på att rapportera sitt fynd till sina överordnade utan går tillbaka till kasernerna 
för att påbörja förmiddagspasset. 

FÖRSTA LEDTRÅDEN 

Rollpersonerna borde kunna räkna ut att den som stal smycket var en mycket skicklig tjuv, 
eftersom han lyckades smyga sig ombörd på fartyget, förbi allt folk på kajen och, utan att 
väcka någon uppmärksamhet, slå ner kaptenen och komma undan med sitt byte. Den in- 

sikten borde vara en bra utgångspunkt. Eftersom det är ganska sent på natten — några 

timmar före gryningen — finns det dock inte så mycket för rollpersonerna att göra. Till och 

med de sjaskigaste hamntavernorna har stängt, och den enda aktivitet som råder i staden är 

några få druckna sjömän på väg tillbaka till förläggningen och några fiskare som förbereder 
sig för ytterligare en dags arbete. De kan söka igenom hamnområdet efter spår efter tjuven, 
men de lyckas inte hitta några då Gorgias var mycket noga med att dölja sina spår. 

En knapp timme efter gryningen finner dock en besättningsman ombord ett handelsfartyg (i 

andra änden av hamnen från Havsörnen sett) Gorgias lik flytandes i vattnet. Det bildas en 

mindre folksamling runt skeppet när de försöker dra upp liket, och rollpersonerna bör 

lämpligen befinna sig i närheten och upptäcka vad som händer. 

Två sjömän använder båtshakar för att lyfta upp det våta byltet på stenkajen. Det ser ut att 
vara en hoprullad matta, men längst ner sticker två fötter iklädda slitna sandaler ut. En 
sjöman rullar försiktigt ut mattan och det uppenbaras en ganska kort man iklädd en sliten, 

smutsig chiton. Det långa mörka håret är slickat i våta testar mot det likbleka ansiktet. 
Folkmassan drar förskräckt efter andan när matrosen stryker håret från pannan på mannen 

och avslöjar ett djupt hack strax ovanför vänstra tinningen. Det är ganska uppenbart att det 

är detta som dödat honom. 

”Han ser inte ut att ha legat i vattnet speciellt länge”, säger någon. ”Nej”, svarar någon 

annan, ”jag kommer ihåg när de fiskade upp den där soldaten ur vattnet förra vintern. 

Fiskarna hade redan ätit upp hans ögon och det kröp ut krabbor ur munnen på honom när de 

vände på honom. Jag tror att...” Plötsligt blir han avbruten av ytterligare en man som nyss 

klivit in i ringen av åskådare. 

”Jag vet vem det är”, säger mannen. Hela folksamlingens uppmärksamhet riktas i ett svep 

| mot den nytillkomne, som rollpersonerna känner igen som ägare till en av hamntavernorna. 

  

”Det är tjuven Gorgias. Stackars sate. Men jag anade att han skulle hamna här förr eller 

senare”. 

Folksamlingen har vuxit ansenligt, och nu även dragit till sig vakternas intresse. En av- 

delning soldater anländer för att ta kontroll över situationen och kör bort allt folk från 
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platsen. En liten stund senare anländer en vagn, på vilken liket bortforslas, Så återgår allting 

till det normala, och snart är allt som återstår en blöt fläck som snabbt torkar bort från den 

stensatta kajen i morgonsolens allt intensivare strålar. 

JAKTEN TAR SIN BÖRJAN 

Detta är rollpersonernas första ledtråd. En avancerad stöld har genomförts, och bara ett par 
timmar senare hittas en av stadens skickligaste tjuvar mördad. Även de mest trögtänkta 

rollpersoner borde kunna ana ett samband. Nu är det upp till dem att försöka samla ihop 

ytterligare information. Genom att fråga tavernans ägare och annat folk i hamnen kan de till 
exempel få reda på en hel del: 

»  Gorgias var en mycket skicklig tjuv, och han var inte sen att framhålla det själv. Många 

ansåg att han var en skrävlare, och han hade en del fiender, men å andra sidan sägs det 

att han också hade en hel del mäktiga vänner, så ingen vågade egentligen röra honom. 
Vilka dessa vänner är vet dock ingen. 

e Han höll ofta till på tavernan Sjöstugan. Det var där han gjorde upp sina affärer. Men 

kvällen innan mordet hade han inte varit där, vilket var ganska konstigt. 

Han har en bostad nära hamnen (mot betalning kan rollpersonerna få reda på exakt var 
den ligger). 

e Enligt ryktena hade han fortfarande kvar sin penningpung, och den var fylld av silver- 

mynt. Tydligen hade han i alla fall inte blivit rånad. 

Någon har sett en person, bärande på ett stort bylte, komma ut ur porten till det hus där 
Gorgias bodde. Personen beskrivs som storväxt, men vittnet kunde inte se personens 

> ansikte. 

Det sägs att Gorgios betalade en summa pengar varje månad till någon inom ordnings- 

makten för att bli lämnad ifred. 

GORGIAS BOSTAD 

Ett litet kyffe på bottenvåningen i ett mer eller mindre fallfärdigt litet hus, i en gränd mellan 

hamnen och slavmarknaden. Det är mörkt och luktar illa. Uppenbarligen var tjuven inte 

framgångsrik nog för att skaffa sig en bättre bostad. 

I bortre hörnet ligger en hög med halm under en sliten filt. Det stampade jordgolvet är 

smutsigt och vid rummets enda fönster står ett rangligt bord på vilket det står en enkel 

oljelampa. En kista står vid motsatta väggen. Under bordet ligger en pall, och om Toll- 

Personerna tittar lite noggrannare på den hittar de blodspår på ena kanten. Det finns inget 
Bo på golvet, men det verkar som om det legat en mätta av något slag där (det är spår i 

Kistan är olåst och innehåller endast lite kläder och ett par sandaler — ganska 

illaluktande sådana. Om rollpersonerna letar i sovplatsen och gräver i smutsen under halmen 

hittar de ett te av tyg. Inuti ligger ett par värdeföremål — en enkel bägare av silver, 

två tennfat, en liten sil osch och en handfull silvermynt. Uppenbarligen hade Gorgios 

inte lyckats göra sig av med sitt senaste byte. Fler ledtrådar går inte att finna i bostaden. 

FLER LEDTRÅDAR? 

Här kan spelledaren med fördel lägga in stickspåret ”Det motvilliga vittnet” (se nedan) om 

denne vill. Vittnet i fråga kan sitta inne med information om vilken punkt ovan som helst. 

Det är också möjligt för spelledaren att lägga in felaktiga ledtrådar för att göra det svårare 
för spelarna. De kan exempelvis få motstridiga signalement, eller missledande information 

från folk som vill ”sätta dit” någon de tycker illa om. Dessutom representerar rollpersonerna 

ockupationsmakten, och alla människor är därför inte villiga att hjälpa dem. Visserligen är 

amiral Tyrion en stor hjälte som respekteras av de flesta i staden, och rollpersonerna kan, i 

egenskap att vara hans officerare/vänner dra nytta av detta, men långt ifrån alla hjälper dem 

frivilligt. Ofta kan det behövas en del pengar för att lossa på munlädret hos folk, eller 

”övertalning” genom hot om våld. Spelledaren bör anpassa informationen rollpersonerna 

lyckas få tag på efter hur äventyret utvecklar sig, men till slut bör de få höra talas om hans 

mutor till soldaterna som är förlagda nere i hamnen, och ledas in på rätt spår. Genom att 

utgå från ett signalement och fråga andra soldater (eller kanske till och med besöka 
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kasernen och tala med kaptenen Rubio, se nedan) bör det vara möjligt för dem att få reda på 

Brygus namn. När rollpersonerna väl kommit in på rätt spår är det dags för smycket att åter 

byta ägare... 

SMYCKET BYTER ÄGARE IGEN 

När Brygus sitter och slöar i kasernen efter sitt arbetspass kommer kaptenen för förlägg- 

ningen — kapten Rubio — fram till honom och ber honom att komma in i hans arbetsrum. 

Väl där inne kräver Rubio att Brygus som vanligt överlämnar Gorgias betalning till honom 

så att han kan fördela den rättvist mellan de inblandade. Brygus blir helt ställd då han 
kommer på att han aldrig fick någon betalning — han glömde helt bort det när han fick syn 
på halssmycket. Kapten Rubio blir naturligtvis rasande och frågar varför han slog ihjäl 

tjuven och inte fick tag på några pengar, för det gjorde han väl? Brygus skyller ifrån sig och 

säger att det gjorde han inte alls och att Gorgias inte var hemma när han var där och att han 

inte alls har några pengar. Så får kaptenen syn på något glittrande som sticker fram under 
soldatens kläder och frågar vad han har där. Brygus försöker springa iväg, men kaptenen får 

tag på honom och sliter fram smycket. Under hot lämnar Brygus mycket motvilligt ifrån sig 

smycket — hans respekt för överordnade övervinner tillfälligt hans stolthet. Bitter och 

mumlande lämnar Brygus kasernen, smidande på gruvliga planer om hämnd, medan kapten 

Rubio sätter sig ner och fingrar på sitt nya, vackra halssmycke.. 

Kapten Rubio är ingen ond man. Däremot är han mycket ambitiös, vissa kanske till och med 

skulle kalla honom äregirig. Han skulle gärna vilja stiga i graderna, och slippa den 
förnedrande positionen inom hamnvakten, men han saknar de viktiga kontakter som skulle 

behövas för att lyckas med det. Detta har gjort honom en aning bitter och föraktfull. 

Vad händer om rollpersonerna får reda på att Brygus är ohederlig och vill tala med Rubio 

om saken? Det skulle naturligtvis vara kul om de talar med kaptenen utan att veta att det är 

han som har smycket kring sin hals. Naturligtvis förnekar kaptenen all kännedom om 

Brygus affärer med den undre världen — han är ju själv inblandad — och säger att han genast 
ska undersöka huruvida detta är sant eller inte. Brygus är dock inte i tjänst vid tillfället och 

Rubio vet inte var han befinner sig någonstans. Han är i alla fall inte i kasernen. I själva 

verket sitter Brygus på en sjaskig taverna och dricker vin och planerar hur han ska hämnas 

på sin överordnade för oförrätten. Detta bör dock inte rollpersonerna få reda på — de bör 

inte få tag på Brygus i levande tillstånd... 

Framåt kvällen kallas kaptenen upp till palatset för att där tillsammans med prinsens hov- 
skrivare gå igenom vissa arrangemang inför bröllopet. På vägen mellan kasernen och 

palatset genar han genom ett ganska nedgånget kvarter, och i en mörk gränd blir han 

plötsligt överfallen. Det är hans underordnade Brygus, som försöker smyga sig på kaptenen 

bakifrån för att sticka ner honom och ta tillbaka smycket. Kapten Rubio är dock en erfaren 
och härdad soldat och anar oråd redan innan han blir överfallen och lyckas därmed 

undkomma Brygus fega attack. Han drar sitt eget svärd och efter en kort kamp sticker han 

ner Brygus som dör liggande i en pöl av sitt eget blod. Rubio torkar av sitt svärd på den 

dödes chiton, stoppar tillbaka det i skidan och fortsätter mot palatset. Han reflekterar aldrig 

över att han just dödat en av sina egna män, utan tänker bara på hur bra det känns att det är 

just han som får bära det vackra smycket kring sin hals. 

ANDRA LEDTRÅDEN 

Brygus döda kropp blir rollpersonernas andra viktiga ledtråd. Antingen kan de springa på 

den själva, eller höra rykten om att den hittats. Viktigt är dock att rollpersonerna vid det här 

laget bör känna till att det är Brygus som tog smycket från Gorgias. 

I smutsen i gränden ligger en stor, fet och synnerligen död man iklädd den alcandriska 

militärens röda chiton. Den döde har ett par djupa stick i magen och bröstkorgen, och ser ut 

att ha dött tämligen omedelbart av chock och blodförlust. En stor pöl av mörkt blod omger 

honom, och sugs sakta upp av den hårt packade jorden. Hans plufsiga och skäggprydda 

ansikte ser förvånansvärt elakt och bestämt ut, trots att han är död — precis som om han 

- lämnat denna värld med oavslutade affärer. 

Om rollpersonerna får tillfälle att genomsöka kroppen hittar de naturligtvis inte något 

smycke, men de upptäcker att Brygus penningpung verkar vara orörd, varför inte heller



detta förefaller vara ett rånmord. dorna ser ut att vara gjorda med ett svärd eller en stor 

[ iv: Han har sitt eget svärd draget, varför han ser ut att ha försökt försvara sig. 

Återigen är det så dags för rollpersonerna att försöka få fram ytterligare ledtrådar på egen 
hand. Det verkar inte finnas något vittne som bevittnat själva dådet, men flera människor 

"Säger sig ha sett ytterligare en soldat i närheten. Detta är naturligtvis kapten Rubio. Roll- 

personerna kan till exempel få ett signalement på honom, de bör inte direkt få reda på att det 

just är kapten Rubio. Här finns utrymme för ytterligare stickspår. Exempelvis kan det även 

här finnas ett ”motsträvigt vittne” som rollpersonerna måste leta reda på och övertala för att 

få signalement på den okände soldaten. Kanske det fanns ett vittne till striden som har gömt 

sig och fruktar för sitt liv för att han vet vem som utförde mordet? 

Det viktiga är att det blir flyt i äventyret och att rollpersonerna inte känner att de går in i en 

vägg. Det gäller också att hålla reda på hur lång tid det har gått (både i speltid och av själva 
spelpasset), och hur mycket mer rollpersonerna hinner med att göra. Brygus bör bli mördad 

strax innan skymningen, och för att det ska bli så spännande som möjligt bör rollpersonerna 
inte få reda på att det är kapten Rubio som är mördaren förrän någon timme före midnatt (då 
bröllopet ska äga rum). 
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STICKSPÅR 

Dessa händelser kan läggas in i stort sett var som helst i äventyret, för att leda roll- 

personerna på rätt, eller fel, spår. Det är viktigt för spelledaren att hela tiden hålla spelarna 

steget efter i händelseutvecklingen, och de får förstås inte gå för snabbt fram och få tag på 

smycket innan Augias får tag på det (se nedan) — det skulle ju inte bli så spännande. 

DET MOTSTRÄVIGA VITTNET 

En yngling har antingen sett när Brygus slängde liket i vattnet eller när kapten Rubio stack 

ner Brygus i gränden. Han är dock väldigt rädd för vad som ska hända om någon får reda på 

vad han vet, varför rollpersonerna tvingas jaga reda på honom och övertala honom att 

berätta det för dem. 

SLAVMARKNADEN 

Ett tips leder rollpersonerna till slavmarknaden — ett ganska obehagligt tillhåll för diverse 

kriminella element i staden. De råkar i bråk med soldater från ett handelsfartyg från 

Nohstrium (en mäktig stadsstat i Mare Kyprion) varpå ett antal slavar lyckas fly och allmän 

kalabalik uppstår. 

GUBBEN BRIOLOS 

På en bänk utanför tavernan Sjöstugan sitter gubben Briolos och talar för sig själv. Trots att 

de flesta betraktar honom som tokig vet han förvånansvärt mycket om vad som händer runt 

om i staden — speciellt i hamnen. Han kan mycket väl veta någonting om något av morden, 

men det är inte lätt att få någonting vettigt ur honom. Om spelarna kör fast, men befinner sig 

i närheten av hamnen, kan spelledaren med fördel använda Briolos för att ge dem någon 

ledtråd och få dem på rätt spår. 

MOTSTÅNDSRÖRELSEN 

Rollpersonerna letar efter någon och stolpar in på en taverna där några lojalister (som 

fortfarande är lojala mot den gamla alcandriska kungafamiljen, och som vill kasta ut esto- 

rierna) råkar hålla ett möte. De tror att rollpersonerna (som ju är soldater) är där för att 

arrestera dem, varför de börjar slåss för sina liv. Eftersom Metrophanes själv är inblandad i 

motståndsrörelsen kan han kanske känna igen någon av motståndsmännen och undvika 

konflikten. Kanske kan de till och med hjälpa till? Men vad skulle Heborius och inte minst 

Tyrion tycka om det? 
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UPPLÖSNINGEN 

Framåt kvällen börjar rollpersonerna förhoppningsvis närma sig sitt byte. Någon eller ett 

par timmar innan själva bröllopet bör de fått reda på att det är kapten Rubio som har 

smycket. Men han står inte att finna vare sig i bostaden eller i kasernen, utan har begett sig 

till palatset. Detta bör inte vara så svårt för rollpersonerna att räkna ut eller få reda på. Det 
gäller då bara för dem att ta sig in i palatset och försöka få tag på kaptenen, vilket kan visa 

sig vara svårt. Prinsen vill inte ha amiral Tyrions män springande omkring i palatset 

timmarna före hans bröllop, och dessutom kanske de har betett sig illa tidigare. 

Den yttre porten är bevakad av en handfuil soldater, som kontrollerar att alla gäster är 

inbjudna. Men om rollpersonerna väl lyckas ta sig in bör det inte vara några större problem 

att röra sig omkring inne i palatset. Det är ganska fullt av fulla, festande människor både 

inne i själva palatset och ute i trädgården. Hur som helst tjänar de på att vara diskreta och 
försiktiga. Om de startar en massa bråk och drar för mycket uppmärksamhet till sig riskerar 

de att bli utkastade eller arresterade (och då kommer de att misslyckas med sitt uppdrag). 

Palatset består av en magnifik samling vita marmorbyggnader omgivna av en stor, lummig 

trädgård, som i sin tur är omgiven av en hög, välbevakad mur. Huvudingången består av en 

bred trappa som leder upp till en port i muren, Innanför porten finns det som kallas ”det 

yttre palatset”, där flera ämbeten håller till. Här återfinns bland annat finns stadens domstol, 

och här ligger också ståthållarens stora audienssal. Runt om i hela palatset står utsökta 

skulpturer föreställande vackra gudar, gudinnor och hjältar, och i de större salarna består 

golven av otroliga mosaiker av miljontals små bitar i traditionella geometriska mönster 
jämte bilder som illustrerar historier ur mytologin. Även många av väggarna täcks av vackra 

mosaiker och fresker. 

I det inre palatset, som skiljs åt från det yttre genom en lång pelargång som är öppen mot 
trädgården, har ståthållaren och hans familj sin bostad. Ingången består av en massiv ekport 
som ständigt bevakas av minst två vakter. Här inne finns prinsens privata bostad, men också 

ett flertal gästsviter, där hans vänner eller mer prominenta gäster bor när de är på besök — 

för närvarande exempelvis kungen av Estorios. Inredningen är magnifik, och här finns också 

de allra vackraste och dyrbaraste mosaikerna och väggmålningarna. 

SMYCKET BYTER ÄGARE ÅTER IGEN 

Men smycket hinner byta ägare ytterligare en gång — precis innan vigselceremonin ska börja 

(för att sätta lite extra press på spelarna). Kapten Rubio tar nämligen plötsligt mod till sig 

och går till Augias och börjar hota honom och ställa till en massa bråk. Han påpekar att han 

för länge sedan borde ha blivit befordrad eller åtminstone fått en annan tjänst än kapten över 
de inhemska soldaterna, och att han är synnerligen missnöjd med sin nuvarande position. 

Augias förstår inte alls vad han menar och påpekar att detta knappast är ett lämpligt tillfälle 
att diskutera saken — prins Iordar ska ju gifta sig strax, och han har inte tid att tänka på en 

massa petitesser just nu. Men Rubio insisterar och blir allt mer aggressiv när Augias 

försöker avfärda honom, varför hovskrivaren kallar på palatsvakterna, vilka försöker lugna 

ner den galne kaptenen. Denne vägrar lugna ner sig, utan drar sitt svärd och springer fram 

för att slå ihjäl hovskrivaren. Palatsvakterna går emellan och kaptenen lyckas hugga ihjäl 

två av dem, men när ytterligare ett halvdussin kommer springande faller han för deras 
skarpslipade spjut. 

Augias inser att detta skulle kunna leda till skandal och beordrar vakterna att hålla tyst om 

vad som hänt för att inte oroa prinsen i onödan, När de släpar ut den döde kaptenen ser 

Augias dock någonting som glimmar av guld kring kaptenens hals, och han lyckas plocka åt 

sig smycket utan att vakterna ser vad det är för någonting. Så fort han är ensam på sitt rum 

igen, plockar han upp halssmycket och faller naturligtvis för dess förtrollning. Att det är just 

det smycke som amiral Tyrion lovat att hänga kring halsen på prinsen vet han inte, men 

hade han vetat skulle han antagligen inte ha brytt sig om det. 

Rollpersonerna, som tvingats ta sig in i palatset på något sätt, får antingen höra talas om vad 

som hänt från någon vakt, eller kanske till och med få syn på Augias bärande smycket och 

starta en vild jakt genom palatsets korridorer. Han känner till området väl och om han 

misstänker att rollpersonerna är ute efter smycket, gör han vad som helst för att hindra dem. 
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Han kan exempelvis beordra att de grips och kastas i fängelsehålorna, så det gäller för dem 

att antingen vara väldigt försiktiga eller väldigt snabba i benen. De bör dessutom vara 

försiktiga med att uttrycka sina intentioner. Det skulle skada Tyrions anseende om det över 

huvud taget kom till omgivningens kännedom att smycket är eller har varit borttappat. 

Om de till slut får tag på Augias lär det knappast vara mycket tid kvar innan själva vigseln 

äger rum, varför rollpersonerna snabbt bör leta rätt på amiral Tyrion och överlämna smycket 

till honom. Det lär bli som mest spännande om rollpersonerna precis i sista minuten får tag 

på smycket och får rusa genom palatset för att snabbt men diskret överlämna det till Tyrion. 

I SISTA MINUTEN 

Festandet är i full gång (och har varit det i snart ett dygn nu). Hela aristokratin, liksom varje 

större köpman och alla andra betydelsefulla människor från både Alcandre och Estorios 
befinner sig i palatset både för att fira bröllopet. Det betyder inte att vakterna släpper in vem 
som helst. Bevakningen har skärpts ordentligt, och det finns en hel del soldater innanför 

murarna också. Berusade köpmän dreglar över vackra tjänarinnor, unga aristokrater ligger 

och äter utsökta små rätter som serveras av de allra skönaste slavarna. 

Exakt en timme innan midnatt beger sig prinsen med ett litet följe av hans närmaste vänner 

Och mest betrodda soldater, under folkmassornas jubel, från palatset till Nianneas faders hus 

för att hämta henne. De går långsamt upp för Konungarnas aveny, som nu är beströdd med 
blommor och palmblad, nästan ända upp till den norra porten, där huset ligger. Där väntar 

Niannae och fadern, som överlämnar henne till prinsen. Här väntar också en hästdragen 

vagn, med vilken det unga brudparet färdas tillbaka ner till palatset. 

Avenyn och tempeltorget är nu fyllda till bristningsgränsen av folk, som överöser de unga tu 

med jubelrop och blommor, nötter och annat. Vid trappan upp till palatset stannar vagnen 

och de båda kliver ur och går upp mot porten. Där väntar kung Kyrios och drottningen, 

vilka traditionsenligt leder prinsen och Niannae in i palatset. De vandrar in genom det yttre 

palatset, där aristokratin och resten av överklassen betygar sin respekt och överlämnar 

i dyrbara gåvor. 

Allra längst in, vid porten in till det inre palatset, väntar amiral Tyrion — förhoppningsvis 

med smycket i sin hand. När prinsen kommer fram till honom hänger Tyrion smycket runt 

hans hals, och önskar de båda välgång och lycka, som traditionen bjuder. Det syns på 

honom att han kämpar inombords för att behålla kontrollen, men han lyckas, och brudparet 
eskorteras in i det inre palatset av kungen och drottningen. Ett par minuter senare kommer 

kungen och drottningen ut och porten stängs. Bröllopet är enligt estorisk sed nu fullbordat. 

Gästerna fortsätter att festa tills solen åter går upp över havet i öster. 

ALTERNATIVA SLUT 

Mycket kan dock gå fel på vägen, och rollpersonerna kanske inte alls gör som spelledaren 

förväntar sig. Det händelseförlopp som beskrivits är det ”ideala” för äventyret som det är 

konstruerat. Det har dock ingen chans att göra alla lyckliga. 

Om rollpersonerna lyckas avstyra hela bröllopet på något sätt — exempelvis genom att 

kidnappa fröken Niannae, leder det bara till att de kommer att bli jagade av hela armén, och 

ändå dra vanära över amiral Tyrion. Han vet att det inte finns något sätt att lösa alla 

problem utan att någon råkar illa ut, varför han vägrar att gå med på några våghalsiga planer 

som spelarna kan tänkas hitta på. Han biter ihop och försöker göra det bästa av situationen — 

han är den enda som har allt att förlora och inget att vinna. Även om han skulle lyckas fly 

tillsammans med Niannae, skulle de vara dömda till ett liv som fredlösa eller pirater, och 

det är inte något som vare sig Tyrion eller Niannae vill. 

Om rollpersonerna inte lyckas hitta smycket, och i stället försöker försena eller skjuta upp 

bröllopet genom att sabotera, riskerar de att råka mycket illa ut. Inte ens Tyrion kan rädda 

dem ur knipan om de saboterar bröllopet - om de åker fast kommer prinsen att döma dem 

till döden på plats och ställe. Tyrion tänker inte heller konfrontera prinsen med det faktum 

att han beordrade att smycket skulle stjälas. Det skulle krävas överväldigande bevis för att 

lyckas med något sådant. Det finns nu heller inga sådana bevis — tjuven är död och ingen 

kan tänka sig att vittna om att han besökt prinsen. 
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Rollpersonerna kan också mycket väl ana smyckets kraft och vad det gör med svaga män- 

niskors sinnen — det har onekligen lämnat ett ganska blodigt spår efter sig. Prinsens arro- 

ganta, diktatoriska beteende skulle förstärkas ytterligare av smyckets kraft, vilket skulle 

kunna vara förödande för befolkningen i staden. Men detta är ingenting som Tyrion själv 

tänker ta hänsyn till. Han vill gärna tro på rollpersonerna om de delger honom sina miss- 

tankar, men det står andra, viktigare saker på spel om han inte kan överlämna smycket till 
prinsen. 

Om spelarna väljer att inte ge smycket till amiralen, betraktar han det som ett personligt 

svek, och kommer i framtiden inte vilja ha med någon av dem att göra. Vad som händer 

med prinsen om han får smycket kring sin hals, och vilken effekt detta skulle ha för staden, 
överlämnas till kommande äventyr... 
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SPELLEDARPERSONER 

AMIRAL TYRION 

Ålder: 43 år 

Utseende: 175 centimeter lång, rakryggad och självsäker. Långt korpsvart hår och ögon med 
samma grå färg som ett stormigt hav. Muskulöst byggd, solbränd och med ett flertal ärr från 

gamla blessyrer. Hans ansikte ser ut att vara hugget ur sten, med en klassisk örnnäsa och 

i skarpt markerad panna och haka. De flesta kvinnor tycker att han ser mycket bra ut. Han 

klär sig i flottans enkla chiton och en enkel läderkyrass. Vid sidan bär han ett kort svärd. 

Tyrion är den klassiske hjälten. Han är en mycket erfaren befälhavare från flera krig och 

konflikter. Tyrion tillhör en av de finare familjerna i Estorios med lång tradition av sjöfarare 
och officerare. Han älskar havet och har seglat i hela sitt liv. Han är stolt och orubblig, och 

står alltid vid sitt ord. Hans män litar på honom, och han har en stor medfödd talang att leda 

och styra, vilket antagligen är orsaken till att han nått den position han innehar nu. Hans 

familj är goda vänner med den estoriska kungafamiljen, och detta, tillsammans med hans 

I kompetens och bedrifter i krig, har gjort att han blivit amiral — utan att behöva bry sig så 

- mycket om politik och ränkspel vid hovet, som så många andra måste för att klättra inom 
den militära hierarkin. Detta har också gjort honom populär bland folket — de flesta 

betraktar honom som en riktig hjälte — han står vid sitt ord och är rättvis och pålitlig och 

lismar inte. Dessutom har han länge bekämpat de fruktade piraterna, någonting som folk i 
allmänhet anser vara mycket romantiskt och hjältemodigt. 
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Det var också till stor del hans personliga förtjänst att övertagandet av Alcandre blev för- 

hållandevis oblodigt, och att större delen av Alcandres befolkning ser honom som sin 

frälsare och befriare. Att prins Iordar stulit hans trolovade gör Tyrion rasande inombords, 

men han inser också att han inte kan göra någonting åt saken. Tanken att enlevera Niannae 

och fly iväg till ett fjärran land har slagit honom, men det ser han inte som ett realistiskt 

alternativ. Bäst verkar vara att försöka behålla ansiktet och glömma det hela så fort som 

möjligt. 

PRINS IORDAR 

Ålder: 22 år 

Utseende: Ungefär 170 centimeter lång med slank kroppsbyggnad. Korpsvart kortklippt hår 

och ljusbruna ögon. Nästan flickaktigt vacker med blek, perfekt hy. Han har ständigt ett 

nedlåtande och föraktfullt uttryck i sitt annars mycket vackra ansikte, förutom när han ler — 

då han antingen verkar oemotståndligt älskvärd och varm (givetvis med falska intentioner) 

eller totalt kall och nästan sadistiskt honungsljuv. Han klär sig i de finaste tyger i starka 

färger (ofta purpur) och smyckar sig med guldsmycken. Ofta bär han en gyllene lagerkrans 

på sitt huvud för effektens skull. I handen har han en kort svart stav med silverinläggningar 
 — den gamle kungen av Alcandres maktsymbol. 

Iordar är enda sonen till kung Kyrios av Estorios. Han har växt upp i överdåd och lyx, i 

vetskapen om att han i egenskap av enda sonen en dag kommer att bli konung. Prinsen är en 

arrogant lätting enligt vissa, ett bortskämt barn enligt andra. Hans barndom har dock inte 

varit så behaglig som många tror — hans mor dog när han bära var tre år gammal, och hans 

far har aldrig gett honom någon kärlek. Han har aldrig varit bra på, eller ens intresserad av, 

idrott eller krigslekar — något som gjort hans far mycket besviken — han har hellre festat och 

roat sig med sina vänner. Prinsen har dock aldrig haft några riktiga vänner, utan har blivit 

sviken gång på gång av opportunistiska lismare som bedyrat sin (uppenbart falska) vänskap 

och lojalitet. Men nu skall han gifta sig, något som hans fader ser som ett steg i rätt riktning. 

FRÖKEN NIANNAE 

Ålder: 26 år 

i Utseende: Ungefär 165 centimeter lång, slank och med stolt hållning. Mörkbrunt midjelångt 

hår och stora mörka ögon. Bedövande vacker. Rör sig med självsäkerhet och stolthet — hon 
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1 är absolut inget våp. Hon klär sig i de finaste tyger i ljusa färger, men ogillar att bära så 

mycket smycken, något som prinsen dock mer eller mindre tvingar henne att göra. 

Niannae är Poeas av Theodykalos äldsta dotter. Han är en av de mäktigaste köpmännen runt 

hela Mare Kyprion, och hans tre döttrar betraktas som utmärkta partier för giftermål. Dock 

är Poeas väldigt noga med vem han vill gifta bort dem med, och inte förrän nu har någon av 

dem fått en lämplig friare. Niannae har uppfostrats att vara stark, självständig och är fullt 

kapabel att klara sig själv. Dessutom har hon ett fruktansvärt temperament och ve den man 
som vågar stå i hennes väg när hon är arg. Hon är också bedövande vacker — vilket kan vara 

väldigt farligt i kombination med hennes temperament. 

Hon träffade amiral Tyrion när han sattes som ståthållare över staden, och det uppstod 

genast ett speciellt band mellan dem. Tyrion började uppvakta henne, och hennes far god- 

kände hans frieri — amiralen ansågs vara en utmärkt svärson. Prins Iordar tog dock plötsligt 

över styret i staden och Tyrion skickades iväg i krig mot piraterna. Under tiden letade 

prinsen efter en lämplig maka, och valde Niannae — mest på grund av hennes skönhet och 
hennes rike far. Poeas kunde inte motstå prinsens erbjudande av politiska och ekonomiska 

skäl, varför han mot sin vilja mer eller mindre tvingades bryta upp förlovningen med Tyrion 

och godkänna giftermålet med prinsen. Niannae är absolut inte lycklig över vad som hänt, 

men hon är lika maktlös som sin far — man säger helt enkelt inte emot prins Iordar. 

GORGIAS — TJUVARNAS KONUNG 

Ålder: 41 år 

Utseende: Ungefär 155 centimeter lång, men en aning krum i ryggen, varför han ser ut att 

vara ännu kortare. Långt, flottigt hår, en ständig skäggstubb och dåliga tänder. Mörka, 
glittrande ögon, som ständigt är i rörelse. Han har nästan alltid ett leende på läpparna. 

Gorgios växte upp utan föräldrar i Alcandres sämre kvarter, och fick tidigt lära sig att ljuga, 

stjäla och slåss. Han upptäckte redan i tonåren att han hade en nästan kuslig förmåga att 

smyga och hålla sig gömd, och var inte sen att utnyttja sina talanger. Sedan dess har han levt 

på att stjäla saker och han har även lärt sig att hålla sig väl med ordningsmakten. 

Gorgias anlitades ofta av den gamle kungen för att utföra vissa mer delikata uppdrag, men 

när Tyrion tog makten i staden kastades han i fängelse. Prins Iordar frigav honom dock för 

ungefär ett halvår sedan i syfte att själv utnyttja hans tjänster. Det är emellertid ingalunda 

bara prinsen som utnyttjar hans tjänster. För att lämna honom i fred kräver soldaterna i 

hamnen en del av hans byte. 

KAPTEN RUBIO 

Ålder: 43 år 

Utseende: Ungefär 165 cm, rakryggad och med strikt hållning. Svart, kortklippt hår och 
mörkbruna, nästan svarta ögon. Kroppsbyggnaden är senig och seg, och han är i god kon- 

dition. Han har en hel del ärr över hela kroppen — minnen från många strider. Han bär den 
alcandriska arméns röda chiton, en välpolerad bronskyrass samt ett kort svärd i läderskida 

med Estorios vapen i brons. 

> Kapten Rubio är en erfaren veteran och har kämpat för sitt hemland Estorios i flera krig. 

Senast deltog han i amiral Tyrions erövring av Alcandre, och som belöning för sin lojalitet 

och kompetens sattes han efter övertagandet som befälhavare för den estoriska armén i 

Alcandre. Denna befattning var han mycket nöjd med, men när prins Iordar tog över styret 

av staden degraderades han istället till kapten över de alcandriska styrkorna i den ned- 

gångna militärförläggningen i hamnen. Rubio vantrivs intensivt med sin lott och har blivit 

bitter och föraktfull och har verkligen inget gott öga till prinsen. 

VAKTBEFÄL BRYGUS 

Ålder: 34 år 

— Utseende: 175 centimeter lång, med ganska ordentlig övervikt, Snaggat svart hår och 

 helskägg. Små pliriga svarta ögon. Han svettas ordentligt och har ständigt vinfläckar på sin 

smutsiga chiton. Brygus är väldigt stark trots fetman, men inte speciellt smidig, även om 
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han är snabbare än han ser ut att vara. Han bär den alcandriska militärens röda chiton och 

— ett enkelt svärd. 

Brygus är född och uppvuxen i Alcandre, och var soldat i nästan tio års tid under den gamle 

kungens styre. Han hyser ett starkt förakt mot estorierna och tycker att allt var bättre förr. 

Han är brutal och okänslig, med en sadistisk läggning. Han tycker om att skrämma folk till 

respekt och är mycket egoistisk. us är väldigt illa omtyckt av alla som känner honom, - 

även. .de andra alcandriska soldaterna. Han gör allt han kan för att jävlas med de estoriska 

soldater som placeras under hans befäl. Vidare har han hållhakar på ett flertal av stadens 

mer tveksamma element, och samlar varje månad in ansenliga summor beskyddarpengar — 

av vilka inte ens kapten Rubio vet om alla — som han sedan super bort på olika schabbiga 

tavernor. 

AUGIAS 

Ålder: 51 år 

Utseende: 160 centimeter lång, en aning överviktig och med en ordentlig dubbelhaka. 

Fåtaliga testar är allt som återstår av hans grånande hår. Han har en ständigt flackande blick 

och en stor missprydande vårta på vänstra kinden. Går med små trippande steg, och blir 

andfådd vid minsta ansträngning. Han har en gäll och skrikig röst som är mycket irriterande, 

men den blir mycket lenare och betydligt mer lismande då prinsen är i närheten. 

Augias är prins Iordars hovskrivare och därmed ansvarig för all administration och byrå- 

krati. Han kommer från en ganska fin familj i Estorios, och arbetade tidigare för kung 
Kyrios av Estorios. När prinsen flyttade till Alcandre fick Augias följa med, något som han 
till en början tyckte om då han fick en mer ansvarsfylld position, med högre lön och större 

privilegier. Den ökade stressen tär dock på hans fysik och han fruktar att han inte kommer 

att orka länge till. 

Han är fullständigt lojal mot prinsen, även om han ofta blir illa behandlad, och sätter en ära 

i att utföra ett så gott arbete som möjligt. Annars är han väldigt feg och rädd om sitt eget 

skinn — men han har en hel del makt och få vågar gå emot honom. 

GUBBEN BRIOLOS 

Ålder: Okänt, ser ut att vara i 60-årsåldern 

Utseende: Ungefär 155 centimeter lång, men krumryggad och böjd. Han är helt skallig men 
har ett ovårdat vitt skägg som ofta är fläckat av vin. Hans ögon är grå och klara och han har 

ständigt ett stort leende på läpparna. Han klär sig en dammig Himaton som en gång varit vit, 

men nu är fläckad av vin och smuts. På huvudet har han för det mesta en sliten, vidbrättad 

solhatt. 

Gubben Briolos har suttit på bänken utanför tavernan Sjöstugan så länge någon kan minnas. 

Alltid med en kylix (ett dryckeskärl) fylld med vin och med ett stort leende på läpparna. Där 

sitter han nästan hela dagarna och tittar på fartygen som lägger till vid kajen och pratar med 

alla som vill prata med honom. Ibland sitter han försjunken i djupa tankar och skådar i 

fjärran över havet och ibland stirrar han ner i marken och nynnar på någon gammal visa. 

Han tycker om att prata, och berättar gärna gamla sagor och historier, och barnen som bor i 

närheten lyssnar gärna på honom. Ibland svävar han dock iväg och då kan man endast få ur 

onom nonsens. Han dricker ofta för mycket vin, men ingen verkar veta varifrån han får det, 

och han verkar inte vilja prata om sig själv. Frågar man honom börjar han i stället berätta en 

gammal saga från forna tider eller prata en massa osammanhängande nonsens. De flesta 

betraktar honom därför bara som en gammal alkoholiserad tok. 
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