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Spelarnas introduktion
Den hdr historien utspelar sig i Landet ULfwuda. Utfwuda dr ungefdr stort som
Oster86tLand, oct1 tigger belt omgdrdad av ALvskogarna, ett stort skogsomr8lde ddr det
barn bor djur, aL\/er, vdttar, troll, tomtar och atIdru srnaknNtt. Nar Ulfwuda expcmderar
sker det ndstcm alttid genom att hugga SkI)g, vnket skogsfoLken inte gillar.

Om rrLan reste eft par veckor norrut genom ALvskogarna skuLLe man komma man tiLI ett
bdeland som heter Asinia. De tta land har inte varit bebott pa mer dn 100 dr. En stort krig
&jorde att aILa asinianer fLytIde s6derut tiLt U lfwuda. Numera lever (rsinianerna som
ft]ktingar i norra U}fwuda. Eftersom de har ringafrihet gar detta atT norra Utfwuda dr en
oroLig pl(rts .

Om man reser fn s)'d\last genom ALvskogen komnter man till deT stora imperieT Rna\’o
Run\lo dr ungefdr stort som dagens Sverige, viLket gbr det tiLI en stor in(lk daI<for i den hiil
deLen av vdrLden. I Norra RumJO ligger Eecbano, en upprorisk pro\'ins som inte betalat
skatt pa manga ar. Denna pro\?ins dr det ndrmaste err annan mdnniskolnakt Ulfwuda
Ligger. Rna\/o dr ULfwucLas viktigaste handelsparmer, c)ch Ulfwuda har alltid hajt gansku
go(in reLationer med Run\JO, men naturligNis dr det sa att om Ruavo skulle hlt
imperiaListiskt sinnat sa dr det ett stort hot mot ULfwuda. Det beITder an Ulf\vuda stdndigt
maste hatta ett aga pa sin stora granne i s6der.

Den nuvarande kungastiikten besteg tronen far 90 ar sedan nar den g(rmt(I kungasldkten
dog ut. Kaos hotade Landet nar tandets ledande strateg Sven tog wtakten med arm6ns
hjd!.p. Sven I var en handlingskraftig karI som ble\' en rn)cket bra kulrg. Svens son Knut
blev kung efter SOfcmtastisku ar da Landet trade ha$ en stralande och dYnaltrisk
utveckLingperiod. Knut I fortsatte sin Jars Earning, om an trIte pa sanuna energiska stilt.
uppgangen far Landet hejdades nagot men undersfuarna $ck det dnda bdttre eftersom
Kmt hall efter adeLn som}ck attt tnindre att saga till om. Far 10 ar sedan dog Knut i och
Ldmnade efter sig ett enat Land som endast SNrdes av kungen. AdeLn var mer eII.er mindre
krossad som enskild maktfaktor. Knut I’s son Kurt bte\/ Kung under namneT Kurt 1. KurT
dr en handtingskraftig marl som dr pa det klara med att Ulfwuda dr en STcrt att rdkna t-ned.
Det fInns inseT hot som skrtimmer kung Kurt, \'are sig det dr den otrtinude Ruaviska
arm6n, cIe Iata asinicmerna eller de jego alverna.

I detta Land Lever hertig Nils afGL6mma, huvudstadens festprisse numJ-ner elf, och hans
vdnner ni!

Plats far presentation i den man del beh Civs. Lal spelarna g6ra klart fOr varandra (och dig)
vern som ar vern. Observera att placeringcn runE bordet kan vara ganska viktig. Vi
rekommendcrar att Crassus och Agata sitter brcdvid varann, c>ch likasa Nils och Pierre

Detta dr en roLLspelsdvenQ9r. VLnnare dr den som rollspelar bdst, inte den soln slfrr ihjdl
mestfrender eUer den som laser nagot visst problem bdst. Samtidigt skull aven roll.spet
g6ras med malta. Det gar ime att ta na tirnnrar av speltidenf6r att silla i buren och tcl en 61.
far da blir det inget dvenq9r. Era rollftgurer karl tyckas lite t6ntiga, klich6artade, eller pa
annat gatt lite specieUa. Det dr far att ni skall ha nat mer att mga pan an ’' Fajtur fem", Nl
har en given roLI att speLl, oc}\ f6rhoppningsvis utveckla Lite, k£urske lev(lndeg6ra bortom
und som star pfI pappret.
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Aventyrets inledning - lases fdr spelarna

1 onsdags IICk ni elt bre\? som lad.

"Bdste NILS AF (;Le)MMA, vi har glddjen att inbjuda er till frrets st6rsta ButIIns pa
krogen SpeltuILan. Vi har 61+ vin, spel och dot)bet saInt pikant dans av vackra flickor.
De;sutom kotnrner den kdnde etefanttrdnaren Surge, som ger sinn stalltips inf6r den stora
ftnaLen i eLefantkappL6ning i fueLgen.

Nils hade ingen batLre fest f6r kvallen, och det later ju bra – och ar dessutom pa en ny
krog! Alla andra hangde med, vissa av er fOr att festa, vissa av andra skal

Nar nt kom dtt var krogen ganska ade. Det fanns lite Last foLk, mest sktmrmisar. Inga
pickor, men ett bord i }nitten som shES \'ara till fdr det. Inte mYcket till ButIIns. Ingen
Sane. Ni tog en at eLLer tva, och sen klagade ni hos innehavaren. Han gr)tIRade nfu om an
rti skuLle varna och se. Ni tog nan at till men sen tr6ttnade ni och gick heIn och lade er
ViLken usel kvdIL!

Torsdagerl Io\/ade bdttring. Ni vaknade rue d tuppen, och sag from elIIot en hdrLig dag med
en rejdl. fest pa kvdLLen.

Pa kvdl.Len var det fest hos Elvira af Ekholt-n. Hon dr en popular d(un, fr(Ind-dr aLLt Flos
la8adeLn, och h6gadet som Nils maste ju var(1 med ndr restert av adeln partajar. Till oc:h
med kungafatnitjert var ddr. FIennes stiille tigger nara stranden, norr om stan, i ett vackert
gt.esbeby gRt ormade.

Pa festen. korn en 6verraskning. Magnus von M6rkhed, en avld8sen sl&ikting tiLt Nits och
kungafawtiljen, d6k tIpp. Hart dr s)ssting till NiLs, men hans famitj bc)r i norra Rna\/o.
Hart svamlade nat oni att han haLL pa att se sig om i vdrLden, men ville inte prata om hut
det var herrLrrLa i Runvo.

Kommentwer till spelledaren: Den riktigc Magnus farmor var dotter LiII Kung Sven, och
blev bortgift med Brutus von M6rkhed. Familjcn von M6rkhed ar betydande i Eecbano,
norra Ruavo, sa gifLermalet gav avspanning mellan Ulfwuda och Eecbano. Tyvarr ar den
har Magnus en bedragare, med uppdrag att nastla sig in i Ulfwudianska hovet.

Festen b6rjade i 6vrigt ganska bra. Manga sn)'gBa brudar, till och med nan nY adelst6s,
bra musiker och god mat.

Under k\/allen be garde prtrLS Ragnar in en Faska av sitt vin, hans osk(utbclrcl asinianska
lantvin, 150 ar ganunatt, &jort i Asinia inrlan det landet Rick under. Han hd\’dar att dess
like inte fInns nirnstans. Servit6ren KatIe kc)m och hdl.I.de tIpp. KatIe sag lite bLek ut,
Nckte Birger. Han borde ta sig ett gLas Mucosiskt brdnnvin, far det far fart pa \'em som
heIst. KatIe lomade tiLLbaka. Ragnar bad smart om mer vin. men f)'\parr, KatIe kLmde trIte
korru'na fOr han -madde trIte bra. D& bleu Ragnar rad i cursiktet, en fdrg som snart 6vergick
i blaH, c)ch han fall av stoLen. Folk stwndade till, och f6rs6kte hjdlpa honoln, men
f6rgdves. Prinsen Iag dad pa got\Pet.

Nar det var kLan att prinsens liv var fartoral tog Kung Kurt kommandot. Han skdLLde ut
MarIas Skugga, sakerhetsrfldgivaren, OChfTagade \'ad han hfrILit pfI med. Markisen gav
order om att servit6ren skuUe tiUkaILas, men far da \,eta att han ocksa darT, med liknande
s),'mptorn

En tdkare tit{kallas. Han f6rklarar att \liner arltagl.igen stan far lange, blivit daligt och
ufveckLat oLdtnpt.iga dmrren som Ragnar inte tal.de. Fader von Fhruhumpf f)tIer i och
f6rklarar att detTa facksnack bender att \?inel utvecklat onda and(Ir, f6r atT det utsatts fOI
oldmplig d)rkan av Ragnar, vatxlid dess kraft slog Tittbak(I mot honotu. Ktmgen lyssnar
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med \Piss skepsis, men drar slutsatsen att \/inel dr oLdmpLigt att dricka, och att eftersom
servitr>ren sjnI\J dog sa karl servit6ren trIte ha &jort rtfmting medvetet feI. Ingen annan trade
raFt vinet. sa det m€rste yarn en ol)cka.

Ddrefter upp16stes festen. Ni akte hem under Q9stnad.

Kommentar: Hans find lantvin ar f6rsas f6rgiftat (och Kalle var frack nog att smaka).

Spelledarens introduktion

Detta scenario ar – som spelarna redan vet – en mordgata. Gent)m avenLyrcts gang
kommer cn rad av mer eller mindre mystiska och otacka saker att handa, som paverkar
h jaltarna i allt h6gre grad.

Eftersom scenariot ar eu "stadsaventyr", med stor frihet, ar det mycket komplext,
innehaller mycket information, med massor av bifigurer. valdigt mycket av deLta finns
bara som eLt st6d f6r den handelse att spelarna vill g6ra pa ett visst salt, kolla upp eller
praLa med en viss person. Andi kommer det garanterat att komma dllfallen da du maste
improvisera. Det ar en hcl stad det utspelar sig i, och vi kan intc gOra kartor pa alll

Aventyret utstacker sig 6ver flera dagar i spelvarldens Lid. Det innebar atl vane dag intc
far La mer an en dryg halvtimme i snitt. Vissa dagar maste slarvas Over pa nigra minuter,

I aventyret kommcr tre mord och en skandal att rada upp sig. Det kommer cl'ter hand aLL
bli mer och mer uppenbart att n£gon rensar ut kungliga familjen. Till slut kommer det aLL
visa sig aLL de som utf6rt alla mord intc ar nan annan an hjaltarna sjalva.

Del finns eLt gang skurkar i fallen, som spelarna skall ha en god chans aLL siLLa dil, men
ty\,'arr ar del feI skurkar. Det ar ett gang infilaat6rer fran Ruavo, ledda av paladinen
SLursk. De kommer under aventyret att g6ra eLt f6rs6k att ta livet av Crassus, och i 6vrigt
vill de hjalpa bedragaren Magnus von M6rkhed att ta plats i hovet.

Bakom alltihop ligger i stallet en alvmagiker, Erlinion, som jobbar inkognito, maskerad
till manniska av illusionsmagi (ej upptackt av hovmagikerna pa grund av annan magi),
och vars mal ar aLL g(ira Nils till kung. Anledningen ar helt enkelt att Nils ar den mest
inkompetente som llnns aLt tillga. Erlinion vill st6rta landet i kaos f6r atl SLoppa dess
expansion. Expansionen gOrs namligen hell pa bekostnad av hans slaktingars hem,
alvskogen. Med Nils pa tronen kommcr detta sakert att lyckas.

Erlinion ar mycket f6rsiktig och diskret. Spelarna skall ha mycket sv£rt aLL avs16ja honom
fOre sista dagen. Skulle han bli avs16jad har han bara eLt mal: att komma undan. Han kan
komma tillbaka om hundra ar och f6rs6ka igen. Det g6r honom hal som en al. Dct ar fOr
den delen meningen aLt han skall kc)mma undan, sa han kan dyka tIpp pa niista LinCon
ocksa, om vi vill.

Karaktarer (introduktion fdr spelledaren)
Nils af G16mma
Nils ar Hertig. Det betyder att Nils ar slakt med kungen. AIIa medlemmw i kungahusel
som inLe ar dimkt kung, drottning eller prins far titeln Hertig. Eftersom Nils dr Hertig har
han en massa viktiga uppdrag att g6ra, som att sk6ta dei gods han faLI i arv av sin far.
DeLta tycker Nils ar myckct Lrakigt. Istallet viII Nils festa, ha del kul och vm med i
huvudstadens innegang. Naturligtvis har Nils lyckats med deLta da han har tillrackligl med
pengar fOr att vara kand som den st6rsta “playboyen" i hela staden
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Angelika Blond
Angelika ar vanlig p6bel, dock mycket vackcr fOr aLL vara vanlig p6bcl. Hon ar ocksa pa
jakt efter eK passande parti. Da hon ar mycket aregirig vet hon att hon bara kan na dil
genom att f6rf6ra adelsman efter adelsman till hon nar toppcn. Gcnom f6rhallandct med
Nils ar hon en bra bit pa vag till toppen. ELt byte till kronprinsen och hon kommer atl bli
drottning en dag. Under tiden fram till hon far sin chans maste hon spela rollen av bimbo
fOr aLL adelsmarrnen intc ska skrammas av henne.

Crassus Clay
Crassus ar magiker, en mycket bra magiker. Crassus ar dessutom en mycket rik magikcr
Inget ar viktigare an pengar fOr Crassus, som samlar pengar pa h6g fOr att en dag kunna
bada i guId. Crassus ar i Ulfwuda eftersom han blev inblandad i eLt uppror i Ruavo. En
kompetent magiker vid namn von Dunkel hyrde Crassus far en otroligt stor summa
Crassus kunde inte saga nej till en sadan summa pengar och nar upproret misslyckadcs
fann Crassus del bast att aka tillbaka till Ulfwuda. val i Ulfwuda har han tagit kontakt
med sin kusin Agata som hallit honom med gratis husrum och mat.

Agata af (}16mma
Agata ar Nils mosEr. Agata anser att Nils ar en slapp typ som inte representerar slakLen
ordentligt. Annat var det pa Nils fars lid, Nils far var en rejal karl. Darkir bar hon saLt dct
som sin uppgift att paminna honom om sina uppgiftcr nar Nils ar ute och svirar. Det
beLyder att hon alltid Ljatar och gnatar om vad Nils egentligen borde giSra. Nils f6rsOkel
naturligtvis smita fran sin moser. Vad Nils inte vet ar att Agata har en magisk ring som
fungerar som en kompass, den sa att saga har en ’'homingsignal'’ mot en ring som Nils
har. Darf6r har hon alltid koll pa var Nils ar o(,h han ar numera van vid atl han intc kan
gemma sig far sin mosEr. Det verkar dock vara sa all Agata intc har nagon invcrkan pa
sin ohangda slakting.

Pierre Sch66n
Pierre ar harfris6r som arbetar at adelsman. Han ar ocksa Nils van och ar ofta utc och slar
runt med Hertigen. Egentligen ar Pierre homosexuell och hemligt kar i Nils. Eftersom han
intc kan fa Nils, han vet att Nils ar heterosexuell, sa tar han det nasl basH alternaLivct
namligen aLt alltid befinna sig i narheten av Nils. Pierre skulle g6ra vad som holst fOr
Nils. Pierre ar mycket f6rtegen om att han ar homosexuell. Han vet all om deLta korn ut
skulle han fa skammas mycket. Darf6r sager han intc detta till nagon, och han namncr
absolut intc aLL han ar kar i Nils.

Handlingen i korthet
Ons(Iag - det konstiga brevet
Det hela b6rjar nar Nils gang (hjaltarna) far eLt konshgt brcv, dar de bjuds in till cn viss
krog thr fest och stalltips. Bade Nils och Agatas kusin Crassus ar intresscrade sa hcla
gangcl gar dil.

Nar de kommer dil sa ar det intc ails det drag de hoppats pa. Pa kvallen (pa krogcn ellcr
hemma beroende pa) blir de hemskt tr6tta och somnar – Lroligen pa gruntI av allt OI (ROI
dc)

Torsdag - mord i kungliga familjen!
Nana dag ar det stor fest hos baronessan Elvira av Ekholm. Alla av beLydelse ar dar, fran
baroner till kungliga. En 6verraskning ar aLI Magnus von M6rkhed, en avlagsen slakLnig
till kungafarniljen, dyker upp. Hans slakt bor annars i norra Ruavo. (villospar.) Undcl
festen blir prins Ragnar, kungens bror, p16tsligt illamaende, och der hastigt. Han har
blivit fCirgiftad. Nagon har hallt gift i hans favoritvin.
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Fredag - politik och kristallkronor
Dagen efter far de inbjudan LiII kvallen fran farbror Alg6e, och dessutom kallas dc till
slottet, dar Ragnars son Birger tar 6vcr Ragnars utrikesministerpost. Han har darmed Iva
ministerposter, sa det talas en del om vern som borde in. Alg6e kanske?

Fran norra Ulfwuda rapporteras det om oroligheter bland asinianerna, och man bcslutar
om aLI aka upp med en militar styrka, men avfard nasta tisdag. Riddarc Stursk fran Ruavo
kommer och staller dumma krav. (villospar.)

Hjaltarna blir under dagen utfragade av stadsfiskal Per Plit, som utrcdcr Ragnars dOd

Pa kvallen samhng hos farbror Alg6e (om spelarna vill). Alg6e m6rdas.

L6rdag - elefantloppet
Pa IOrdagen ar det Stora Elefantloppel, den stora finalen i Ulfwudas Oppna Elefantkapp-
16pningstavling. AIIa ar dar, verkligen alla. Borgarna sitter pa stora laktare, p6beln i leran
langs banan, och adeln i balkonger med fin utsikt Over banan. (Lustigt nog blir ingen
nedtrampad av elefanter, om intc spelarna saIlor till nat f6rstAs.) Magnus von M6rkhed
syns tillsammans med paladinen Stursk. (villospar.) Pa kvallen blir det baluns, chans till
flirt, och risk f6r bak – eventuellt mordf6rsiik, mot Crassus.

S6ndag - skandalen
Pierre vaknar ovan tat i samma sang som Prins Akc, som anklagas far homoscxuali LOL c)ch
skickas i exil. Kungens radgivare fragar Nils vanner om de tror han kan La nagon
rnlnlsterpost

M£ndag - den nye kronprinsen
Mord i slottet! Prins Leif hittas dOd i sin sang! Hos hertig Birger hittas en blodig kniv. En
f6rtvivlad Kung Kurt kastar Birger i djupaste fangelsehalan fOr framLida avrattning.

Nils kallas till kungen. Han ar nu kronpnns – i brist pa bathe. Magnus von MOrkhcd
crbjuder sina tjanster (om han fortfarande ar tankbar).

val tillbaka i af G16mmas hus attackeras hjaltarna av Lio "busar", som brutit sig in fOr all
6vermanna hjaltarna och ta dem till borgen (stadsfiskalskontoret ), genom cn bakvag. Om
de far med dem dil sa blir de hardhant f6rh6rda av Per Plit. Han anklagar dcm fOr aLL ha
anangerat morden fOr att fa upp Nils till tronen

Tisdag - upp16sningen
Hjaltarna vaknar hemma, i sina sangar. Om de somnade pa stadsfiskaIskontoret sa nas de
snart av nyheten att stadsfiskaIskontoret ar totaif6rst6rt och Hera fiskalcr dOdat,s av
okanda garningsman. Hjaltarna marker ocks£ att deras klader ar plaskvaLa

Nerc i hamnen ar kungens galar klan far avfard med auppen som skall kvasa upprorct i
rlorr

Har slutar aventyrct pa dct ona eller andra sattet. Kanske Nils slutar som kung, kanskc
han sluLar i galgen, kanske de avs16jar den ondskefulla planen.

Vad var det som haIIde da? TOPPHEMLIGT!
1 det har aventyret hiller den riktiga skurken en mycket lag profil. Skurkcn ar kulturelle
radgivaren, Apfel von Kart, eller Erlinion som han egentligen heter. Det finns myckct lite
som pekar pa hc)nom, och det ar meningen. Han ar en skicklig magiker, vilkel han
hemlighaller noggrannt.
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Pa den konstiga krogen pa tisdagen lagger skurken en slags domination pa hjaltarna fran
en hemlig gang in till kroglokalen. Denna formel ger honom kontro11 6ver dem fran
midnatt till gryning, da de R}ljer hans order. Pa morgonen har de g16ml vad de &jorI pa
natten, och kanner sig utsC5vda.

Natten till onsdagen tar skurkens formel effekt f6r f6rsta gangen. Hjaltarna tar sig da in
hos Elvira af Ekholm, och haller AgaLas insektsmedel i Ragnars favoriLvin. Tyvarr
g16mmer de flaskan, som Per Plit senare hittar.

Natten till torsdagen n6jer sig skurken med all f6rnya trollforrncln, och gcr dem ingen
nytt uppdrag.

Natten till fredagen bryter de sig in hos Alg6e, och riggar ljuskronan Over hans plats med
elt rep och ett langsamt brinnande ljus, och uppskattar tiden till straxt cher da som de
borde satta sig till bords. Alg6e ar ganska punktlig, Att sen ljuskronan tar honom precis
nar han pratar ar ren Eur (bortsett fran en pastischanade dramatiska effekten).

Natten till 16rdagen later skurken dem vila igen. Det ar viserligen jobbigt att agga formeln
om och om igen, men han tycker att det vore fOr skumt att ha dem spHngande pa stan
varje natt.

Natten till s6ndagen ar det dags igen. Det ar ju stor fest, vilket gcr cn dcI m6jligheLer.
Prins Ake har druckit en del, sa man kan an la aLL han kommer att sova d jupt. Han festar
dessutom in pa smatimmarna, da hjaltarna kan spetsa hans vin med elt mill s6mnrnedel
som hjaltarna far av skurken. Nar Akc dragit sig tillbaka sa smugglas Pierre in i slottet
och somnar s6tt bredvid Akc.

Skurken b6rjar bh lite taLI, sa natten till mandagen slar han till igen. HjaILarna skickas pa
morduppdrag till kungliga slottet. Kungen ar valbevakad, men Leif och Birger har myckel
mindre. Allt som beh6vs ar nigra illusioner. Angelika hugger ihjal stackars Leif, och
lagger sen den blodiga kniven i Birgers rum. Att hon har sina initialier pa kniven ar det
ingen som tanker pa. Skurken har intc sett den sa noga, och har intc gctt dem nigra
instruktioner om vilken kniv som skall tas till

Natten till tisdagen skall planen fullf61jas. Om hjaltarna ar i fangelse tar de sig ut – med
mycket vald. (Kanske skurken korn in och hjalpte dem ut. Kanske han le it nan som
gjorde det. Ingen vet exakt hur det gick till utom han.) Det ar nu klan aLL kungen skall aka
med baten norrut. Under natten far hjaltarna order att ta sig in under skcppet och fasta en
vajer under f6ren. Skurken har redan tidigare konstruerat resten av 1-allan, under vattnet.
De g6r deLta med hjalp av Crassus, som lagger Wa kr Breathing . ( Ja, spelaren kan ha valt
aLL den inte ar inlast, men det far vi bortse fran.)

Hur del sen slutar ar ju upp till spelarna. Vid minsta risk fOr skurken kommer skurken atl
fly. Han tar inga dsker

Dag far dag
Onsdag
Hela onsdagen berattas fOr spelarna! F61jande finns som rcfcrens om dc senare vill
unders6ka det.

Hjaltarna far eLt brev som lyder:

BasIe NILS AF GLONIM A, vi har glddjen aft inbjuda er tiLL arets st6rst(I B(lluns pa krogen
(Spelarens Hus) SpeLhal(nr. Vi har 61, vin, spel och dobbel samI piLlant dans (tv vackr(I
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flickor. Dessutom kontmer den kdnde eLefanttrdnarert Surre, som ger sino sfaILTips inf6r
den storafmalen i elefantkappt6ning i IIeLBert.

DeLta ar ju nat thr bade Nils och Crassus. De skall ga dil. Nils har ingcn battrc fest fOr
kvallen, och det later ju bra – och ar dessutom pa en ny krog !

Nar de kommer dil ar krogen ganska ade, Det finns lite last folk, mest skummisar. Inga
flickor, men eLt bc)rd i mitten som sags vara till fOr del. Inte mycket till Baluns. De tar val
en 61 eller Eva, om de intc klagar. Sen blir de ganska trOtta. Skumt? Jovars

Krogen Spelhalan

Hemlig gang
till hyreshus
pa andra
3idan
lwarteret

K6k

Bar-
disk

Det som hander ar aLL de far en trollformel lagd pa sig fran en av de hemliga komidorerna
langs krogen. Den gar pa koH sikt att de bhr lite s6mniga. Formeln ar cn variant pa
"Domination" som kommer att fa fatala konsekvenser

Krogen ags av skurken. Han har dock hallit detta hemligt, sa fC)rsl om spclarna verkligen
viII rota i krogen sa kan de upptacka detta. (Da gar troligen skurken under jordan och tar
sig eLt nya alias, som luffare.) Det finns en hemIig gang mellan sin lagenhet och krogen,
men den ar inte heller latt att upptacka. Om de bonar rota inne pa krogen sa kommer
\'arden och kastar ul dem. Brakar de kallar han pa polis. (Tips: Tidigt i scenariot bar du
ink lita dem hitta fOr myckel. Sent i scenariot kan du slappa till mycket mer! )

Torsdag

Aven torsdagen beratlas fOr spelarna! Se ovan

Fest hos Elvira av El(holm. Pa fesLen finns Magnus von M6rkhcd, och Ragnar mi)rdas
Se kommentarer i introduktionen. Festen upp16ses snarE.

Fredag

Har slapper vi spelarna fria. Ant som f<iljer ar ramhandling som de far rcagera pa som dc
6nskar. Uppmuntra dock aLL de hiller gruppen samlad, si det inte urartar till aLL aIIa ar pa
SILt a

7



LinCon-99 Nattligt sko.j fOr Playboy AD&D

Agata vaknar i gryningen, och gar lampligtvis ul fOr aLL sk6ta om sina vaxter, sa hon ar
inne nar de andra gar upp

Ovriga vacks av betjanten lite senare. Tva brev har kommit, bada miLL pa morgonkvisten
Dels har kallaB till slottet far en formalitet, dels har del kommit cn inbjudan fran farbror
Alg6e, som viII bjuda pa middag nasta kvall. Det ar vikdgt, skriver han.

Pa slottet ar all h6gadel och annat finE folk samlal. Langst fram finns regeringen,
vargman, alla radgivare, med Ahus och Marius i sina propra svarta rockar. Nils och hans
gang hamnar langt bak bland lagadel och aka som egentligen bara ar dar fOr aLL atta.
( Aven farbror Alg6e ar med, pa andra bakre kanten. Han ar ganska ointresserad.)

Det f6rklaras att hertig Birger tar 6ver Ragnars uppgifter som utnkesminister. Man passar
pa aLL diskutera den politiska situationen.

Fran norra Ulfwuda rapporteras det om oroligheter bland asinianerna, som blivit varre.
Uppe i Norrvika har det varit rena upploppen. Kungen vill f61ja Ragnars f6rslag om aLL
skicka trupper och sIa ner det med \'ald. Viss debatt uppsar. Prins Leif samt en del
radgivare ar mot en militar 16sning, men kungen gar andi vidare pa den lin jen, med sKid
av bade militare radgivaren, indkesradgivaren samI aven Birger. (Fragas efter mer
asikter, sla en tarning!) Kungliga galaren skall rustas, och skall under befal av en av
prinsarna l-ara till Norrvika. Man raknar med avfard nasta tisdag.

Under sammantradet anmals Riddare Stursk fran Ru,IVO. Han har kommil med bud fran
Erick Drakdrapare och Ruavos kung om att Ruavo kraver tHbut fran sin satellitstat
Ulfwuda fOr det militara skydd de ut96r mot fienden Nibja. Dessutom kraver han aLL aIIa
trollkarlar i landet utlamnas till Ruavo. Nonsens, sager Kung Kurt utan tvekan. Han
fCirklarar att Stursk ar har som gast, och rider honom att inLe saga mer dumheter.

Crassus marker att Stursk lagger marko till honom. Om Crassus ar R)rkladd med magi
kommer Aruis och Maruis att marka del, sla larm, och paja hans fina illusioner

Om spelarna vill dr6ja kvar i hovet (och s16sa med vardefull spcltid) sa kommcr kaptcn
Kaval och meddelar: "Er vagn ar framk6rd, henig Nils!" Dct ar eLt t-int saLt att slanga ut
honom

Se vid behov separat 6versiktskana Over sloLLet !

Skulle spelarna komma pa id6n att bes6ka elefantstallen och kanske praM med
elefanttranaren Sune, sa kan de g6ra det. Sune kommer med tips om han far betalt. Han
menar aLt aven om Hithi och Dithi ar favodLer, sa har ocks Fl Langnasa en bra chans, och
borde ge fina odds. (Hall del kort – det fOr inte handlingen kamal.)

Under dagen vill stadsfiskal Per Plit Lala med dem. Han ar hemlighetsful I, men vill veLa
om de lade make till nat sarskilt pa festen da Ragnar dog. Rent rutinf6rh6r, f6rklarar
han. Han fragar cn del om ma jliga mc)Liv, och om de sag nanting missLankl. Han fragar
bland annat om de vet nanting om en naska insektsmedel.

Nar de kommer hem klagar tradgardsmastaren pa att llaskdn med Agatas starkaste
inse'ktsmedel ar born. Om de fragar vakten sa kommer han igag atl det var nan som smOg
utanfOr huset natten till torsdagen, men vem det an var sa smct han snabbt, sa vakten
trodde aLt det bara var nan luffare.

Pa kvallen gar de (f6rhoppningsvis) till Alg6e. Middag fer famil jen. Alg& bor i eLt hus
som ar i stil med Nils, men med dubbel takh6jd i matsal och balsal, Nils tr(ist ar aLt hans
balsal rymmer ner brudw, eftersom del ar mcr yta.
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Ja}ta, mina vdnner .., he he he. Jag har bjudit er hit far att tata om en suk – en mycket
viktig sak. Som ni vet dog kusin Ragnar av /drgifBling igar h'all. (vantar eLt 69onblick
pa nickningar) He he he. Potisen fatnlar i nr6rkret, och kun8afamiLjen f6rs6ker intaLa sig
att det var nan sLugs oLvcka. He he he. Idioter! De fattar ingenting! Nej , men jaaaag.. .
Jaaa8 har en cming om \?ad det var som hdnde ... ocR varfbr! He he he... Nej , jag kan inTC
saga aRt riktigt dn. men jag beIIever er hjdLp far att be\lisa det!

Ragnar IInde mNcket far sig, vet ni. Hart hade en del ovdnner pa hovet. Men det dr inte
barn /za/z UterI avundsjuk rackare som tog horLOl-n av daga far skojs skull. Neeej da!

(Kanske nan fragar vern och varl’iir.)

Jooo, det skull jag saga. Den som arrangerade mordet mad&ste helt enkelt yarn. . .

Svisch – KRASCH! ! !

Tyvan ramlar en jattestor kdstallkrona ner fran taket, och landar mitt i skallen pa Alg6e,
som dar pa flacken. Tanka sig vilkel sammantraffande! :-)

Om hjaltama vill kolla takkronans faste sa finner de att den hangdc i eu rep (inte
fastskruvad som de andra takkronorna i salen), och repel ar avbrant. Uppe pa vinden,
ovanf6r salen, star CEt stcarinl jus, tint, och en fastkruten repstump, ocksa den avbrand,
talar siLt tydliga spark.

Annu en kvall f6rst6rd.

Ldrdag

Stora Elefantloppet! DeLta ar den stora finalen far elel’antkapp16pning i ’'6ppen klass", en
stor handelse, intc minst fOr vadslagningssugna. Om du har onI om Lid sa kan du skynda
igenom ganska fort, men ar det hyfsal med Lid och spelarna ar rollspelssugna, eller vill
g6ra intressanta saker f6r att hindra f6rmodade mordf6rs6k eller liknande, sa slapp fram
det. Dock kommer det viktiga pa kvallen.

Loppet gar i Lrc omgangar, Eva sista kvalificeringslopp och eLt finallopp. Adeln slar vad
om stora summor. Hovmagikern Marius ar Lillsammans med kungen, och haller Ogonen
6ppna efter m6jligt fusk, speciellt med magi. Skulle fusk med magi f6rckomma sa
kommer Marius aLL ropa "protest", och sen gar loppet om, eller sa diskvaliHceras den som
han f6rdel. Overdomare ar Apfel von Kart (!), som d6mer ganska snallt och rnesigt.

Kungliga balkonglaktaren ar en bakvand laktare, med tre stora balkonger langst upp, dar
kungliga familjen kan titta pa loppet med fin ULsikt. Den omges av vargman nar kungen ar
dar. Pa mittenbalkongen sitter de kungliga, medan 6vrig adel sitLcr pa dc Iva andra. Nils
och hans vanner far plaLS langst ut till h6ger.

Favoriten ar elefanten Hithi. tranad av fantomtranaren Sune. Konkurrrentcn Dithi arises
ha on bra chans. Den unga elefanten Langnasa ar intc kvalihcerad, men kan lyckas i de
fOrsta loppen och anses vara elt osakert kon att ta hansyn till. Det ar 1 0 elefanter i varjc
lopp

H jaltarna kan saLsa som de vill. Hithi ger jamna odds, DiLhi rakna'; 3 mol 2

Om du intc vill bestamma resultatet sjalv sa slar du en dl(} thr resultatet:
1-5: Hithi vinner.
6-8: Dithi vinner
9: Langnasa vinner
0: Den hell otippade Storglapp vinnel
Annars valjer du en vinnare som hlir kul med tanke pa hur hjaILarna spclar, eller sa.
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Under loppen ses Magnus von M6rkhed samtala med den ruaviske paladincn Stursk.
Crassus anar vid nagot tillfalle att de iakttar honom. Under tiden hiller Stursk munkar pa
med att genomf6ra CLI mordfdrs6k pa Crassus ! Eftersom adeln har fasta platser sa
kunde de under natten innan kIanIa upp under baLkongen, och sagade f6rsiktigt loss den
del Crassus sitter pa. Lagom till malgang i finalloppet drar de undan den trabit som hiller
uppe honom, och Crassus ramlar ner mot kapp16pningsbanan, framf6r elefanternas
f6tter. Han tappar val nigra hitpoints (det ar ganska mjukt), men sen far han kc)mma pa
nat bra saLt att stoppa elefanter. (Ha intc ihjal honom om det bara finns nan vag ut. Han
behOvs, och det ar sa hist fOr spelaren ! I varsta fall, ge honom bara massor med sayk.)
Att det var ctI attentat kan man latt pavisa, men garningsmannen kan nog inLe identifieras.

Efter loppen f61jer en fest i festlokalen ovanp£ elefantstallet, med mycket al och vin, samI
den traditionella "elefanLdansen", dar deltagarna dansar med tungt stampande i golvet – eLt
ljud i klass med moderna diskotek.

Under kvallen planerar Stursk och Magnus att g6ra ett nytt f6rs6k att m6rda Crassus. Om
han gar avsides pa eget bevag ar det en bra chans. Annars skickar de bud fran nagon
lamplig person – till exempel en av hans vanner som av nagon anledning intc ar i narheten
– att komma till en bra plats (L.ex. nerc i elefantstallen eller bakom en laktare). Dar vantar
ganget med munkar g6mda i dunklet, och Stursk ar i narheten som backup. Magnus
haller sig med avsides fOr aLL intc bli avs16jad. Crassus b6r 6verleva, men riktigt hur beror
ju pa. Om Stursk maste gc sig in i suiden sa slass han till det bittra sluLet.

Hjaltamas kvall f6rsvinncr i eLt t6cken av dans, vin och stojande. (Angelica kan ges en
chans att lagga an pa prins Akc, om hon kan gOra det tItan att Nils marker del far man
anta. )

Not: Elefanter finns intc vilda i Ulfwuda, men f6ds upp fOr arm6n och fOr tavlingarna.
Elefantkapp16pning f6rkommer aven i andra lander (som Ruavo) men ar intc lika SIon
daI

Beh6ver du fler namn pa clefanter? Winnifred, Klumpeduns, Slangen, Hathi och Bathi

S6ndag

Alla hjaltarna vaknar i sina sangar, utom Pierre som vaknar av att eLt gallt skrik hCirs. Den
som skriker ar en kammarljungfru som kommit fOr aLI vacka prins Akc, i vars sang bade
han sjalv och Pierre ligger. En drCis vargman samE flera andra kungliga kommer rusande.
Kungen ar rasande, skickar Akc i exil, beordrar Pierre att halla tyst om del intraffade och
kastar UL honom. Prins Lcif utses till ny kronprins. Alltihop lacker snart ut.

Kungen skickar radgivare (f6rslag: Apfel von Kart och Even av Ekholm) far aLL Lala med
Nils vanner, specielll Agata och Angelika, fOr aLL fraga om de tror att Nils skulle kunna ta
hand om en ministeR)ost i den decimerade regeringen. Nils tillfragas inte direkt, fOr det
vore ofint.

IVl£ndag

Hjaltarna far aLer omst6rtande nyheter till frukostcn: Leif ar dad, knivm6rdad av Birger!
Birger ar kastad i djupasLC fangelsehalan. Nils ar kallad till kungen – omedelbart!

Hos kungen ULnamns Nils formellt till kronprins av cn dysLer Kung Kurt. Magnus vc)n
M6rkhed ar ocksa dar, och erbjuder sina tjanster pa eLt lismande saLt (om han inte
avslCijats hdigare). Kungen tvekar, men ULser Magnus till nagonting, kanske bara nat
fanigt som '’bihadandc radgivare'’ dlls vidare, kanske battle eller samre beroende pi vad
spelarna gCir. Nils om bcds att inc)m eLt par dagar tlytta in i slottct.
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Om inte Crassus sover (eller hans spelare) kommer Crassus siikert att erbjuda sina tjanster
som finansminister. Kungen kan ga med pa det om Nils st6djer det. Aven andra av Nils
kamrater kan norpa fina poster om de haller sig framme. Alla ministerposter ar lediga, och
Kurt vill slippa slappa in adel utanf6r familjen.

Nar hjaltarna kommer hem finns det vissa tecken pa att nat ar galet. Det ar slit'kt,
betjanten kommer inte och mater. G6mda i huset finns tio “busar" , Per Plits assistenter,
som ar dar fOr att i hemlighet ta med hjaltarna till stadsfiskalskontoret, och de raknar med
all beh6va tvinga dem

Busarna. 10 st:
Fighter 2, AC 7, THACO 19, 18 hp. Anfaller med klubbor som g6r Id6 (halften av
skadan temporar) och mancatcher. Malet ar att klubba ner och 6vermanna hjaltarna.

Om deLta lyckas, eller hjaltarna ger sig och f01jer med godvilligt, sa blir de fOrda till
stadsfiskalskontoret i borgen genom en bakvag, en hemlig gang fran eLt hus pa andra
sidan vallgraven. val dar blir de f6rh6rda av Per Plit.

Per Plit, Fighter 5, AC 4, TH ACC) 15, 35 hp, 2 att/rnd, skada Id6.

Han lagger fram f61jande:

Jag har nc)g genonuk&dat er, era banditer! Ni healer pa och decimerar kungahuset Jar art
NiLs skull ta 6\'er, ime sant? Det dr i sista minuten jag korn pa det! Kronprins. fn)'s! En
simpel then m6rclare. Na, hur tdnkte du ta kal pa kungen cla? EtLer tdnkte du yarRa en
vecka eLter fvd? Kanske frxa ett litet bakhall pa \/dEen till Norwika, och sk)'tIa pa
rebeLLerna? Det vore snyggt. S)nd far dig att han irtte rider cbt!

St.tna neka. Be\lis? (Han skru\Jar pa sig.) NHa, gravercmde indicier skuLle jag nog kaLI,a
deT i aIIa fall. Tina hdr .

Fr6ken Agata! Titta pa denna +laska! (Visar en fLaska som det varit insektslnedel i.} Ar
ime dean sat-uma sort som du brukar anvdnda? Jo, }ag vet att det fmrls artdra som
cutvdnder det, men jag har pagar din trddgardsrndstare, och en fLaska salaras! Elt utrndrkt
gift att hatta i nagons vin !

Fr6ken BLond! Se pa denna doIt<! Initialerna "AB" i skaftet. Just det. Saltnar du din doll<?
Hdr dr den! Jojo. och vet fT6ken venn blod det dr pa den?

Herr Pierre. Ja, er kan jag inte amHaRa fQ r m(>rd i den vanltga meningen, lner! fOr
kompl.OTt och bedrdgeri. ~£tackars prin JAke ! SO\Id, och IaEa i summa sang som du.

Herr ClaY ! E:rt nunn gdr som ett bLekt men dnda t)dtigt spar genom det IteIa. Ar det inte
sam att du dr iLLusionist? Det fInns en del kortsti8a vittnesMI fran sLonet, bade eftel
elefan$esten ocR natten till manciagerI. Vakter har hart Ljud, hart steg, men det var insert
ddr. Saker har ramlat och lockat vakter fran sin post. Jag har radfTagaT herr Arius om
vittnesnralen , och han nrenar att det laTer som en iILusionist som var i farten

Nfl, era skurkar! Vcr(1 har ni att saga? ViLI ni erkdnna genast etler beh6\,er jag f6rh6ra er
fb rsl ?

Sedan vidtar Rirh6r, dar Per Plit vill tvinga ham en bekannelse med ganska pdmitiva
medel. Han b6rjar med aLL skrika, sen sla, oc,h sen kommer hot om tortyr. Vare sig del
lsommer bekannelser eller inte sa tr6ttnar han och tycker att man kan fortsatta efLer natten
Aven om spelarna vill hitta pa nat nar de lamnas cnsamma i sina celler sa klipper du dv,
far de gar som vanligt Qver i sina alter egos, och tar sig ut med magi och vald. Kanske de
har hjalp av skurken att ta sig ul, men del ar en sak bara han och ingen annan vet, fOr
varken Per Plil eller hans underhuggdre 6verlever.
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Om a andra sidan hjaltarna vinner 6ver PhI,s gang, sa kanskc de tar sig till Plit fOr aLI kolla
vad som stod pa. P[it berauar f6rst£s, om an lite mindre entusiastiskt. Vid midnaLt, pang!,
sa minns de intc mer, vaknar i sina sangar. . . och far senare hara om mord. Da har
h jaltarna, under skurkens inflytande, undanr6jt alla vittnen som h6rt Plits anklagelser,

Tisdag

Allihop vaknar hemma i sina sangar. Konstigt nog ar deras klader allde:les plaskvata.

Om dc "somnade'’ hos Per Plit kvallen innan sa far de snart hara om massakern pa
borgan, dar SLadsfiskal Per Plil och tio assistenter m6rdats av okanda garningsrniin. Inga
Vl LInen

Om spelarna nappar pa ledaadarna sa maste de f6rs6ka lura ut vad som hant under natten
De har namligen utf6rt sista biten av det slutliga attentatet, och salt fast en metallvajer
under galarens f6r, som passar i en undervattensfalla som skall ta dad pa bade kung och
trupp. Det ar en rejal historia som goa och val racker f6r att dra ner f6ren under ytan.

Kanskc hjaltarna kan avvarja deLta? De far en liten stund pa sig, men redan vid middagstid
avgar kungens galar. De f6rvant&s narvara. Nils skall pa kajen officiellt ta 6ver som
stallf6retradande regent medan kungen ar bortrest.

Om de fragar nattvakten i hamnen om han sett nat, sa ar svaret att det hanl niigra saker
(F6rst kanske del hOrdes en del konstiga ljud fran borgen.) Det korn ctI par personer och
bad om hjalp under natten. En av dem hade visst slagit sig, och den andra var onykLer-
Men var det inte herr Nils? Det var sa svart att se i m6rkret, men det var ganska likt
hc)nom. ELL par unga henar var det i alla fall. Han hjalpte dem en bit, men sen sade de aLL
de nog klarade sig. Nar han kom tillbaka till kajen sa stod darren till eLt magasin pa gIant.
Tjuvar? Men nci, det var ingen dar, och dar f6rvarades inget vardefullt, bara diverse saker
som tillh6rde fynornsbygget. Om de fragar speciellt om det sa kommer han pa att han
hOrde lite del 1 jud fran skeppet, men han trodde att det bara var att det gnekade lite i virket
som del ger ibland nar det blaser. Nej, det blaste knappast. (Nils och Pierre lurade bon
vakten medan de andra hamtade verktyg och vajer i skurkens magasin. Sen skruvade dc
fast vajern pa lamplig plats i f6ren. Det var ganska tyst, sa vakten reagerade intc sa
myckel. Alla var med da, R)r del ar svan att lyfta en tung vajer i vatten. Nils och Pierre
hadc tagit sig dil pa en omvag.)

Ge spelarna en god chans att li)sa atminstone en del av problemel. Om de intc kommcr sig
fOr att kolla galaren, sa kanske de kan iura ut att det ar nat skumt med Apfel von Kart,
kanske rentav jagar hc)nom pa flykten under dagen?

Om fallan slar igen sa dar kungen, och aventyret slutar med aLL Nils kr6ns till kung. Dar
slutar avenLymt, fOr da far de aldrig reda pa vern som lag bakom, och det blir inga tIer
atLental. M6rdaren har faLL vad han ville – en komplett inkompetent kung i Ulfwuda !

Om daremot fallan intc sl£r igcn sa kiljer nog ganska obehagliga tider far Nils och viijrncl
(beroende pa vad de berattar och sa), men de har andi fOrt aventyret i lycklig hamn. Ake
och Birger frias och aterinsatLS i sina ambeten, och all kraft saLts in fer all avslCija vad som
hant. Dock, alll man kan lura ut ar aLL Herr Apfel von Kart agde krogen spclhalan, men
han har p16tsligt f6rsvunnit, och scs aldrig mer. Tronen ar raddad, c)ch Nils kan aterga LiII
siLt alskade playboyiiv

Fysiska ledtr£dar

De marker ingct av deLta med on gang, men med tiden.
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• Knivcn som hitLas i Birgers rum ar Angelikas dolk. (Angelika marker snart att den
saknas.)
• Agatas insekLsgil't ar born ! (Agata kan upptacka deLLa nar hon pysslar om sina
pelargoner. Annars skall tradg£rdsmastaren klaga.) Del anvandes i Ragnars vin. Per Plit
har hittat flaskan i vinf6rradet
• Det fattas elt stearinljus i hallen. (Klagomal fran beLjanten om aLL sakcr f6rsvinner.)
• Deras klader ar b16ta pi sista dagen.

Om vargmannen

Kungen har en mycket speciell livvakt, vargmannen. De ar eLI mellanting mellan
manniskor och vwgar. De gar lika bra pa bakbenen som pa ana fyra. De pratar eLt eget
sprak, som ulfwudianer tycker mest ar eu monande och glafsande. F6rre kungen fick
dem fran eLt land langt bona. De ar fullkomligt hangivna kungen, och skulle aldrig svika
– inte cns fOr ett k6ttben! Det finns totalt 25 vuxna vargman, samI ett antal honor och
ungar. Bara hanarna vaktar kungen i normala fall. Det finns alltid minst ctI halvdussin
vargman nara kungen, mer sa fort det finns minsta ant)'dan till fara

Om spelare som inte hiller m£ttet
Vissa av h{altarna ar svarspelade. Det finns en risk att vissa spelarc intc klarar av att tolka
dem sa att de kan vara aktiva och darmed roliga fOr sig sjalva och andra. Vi tror att del al
stOrst risk med Angelika och Pierre. Om nagon av dessa spelarc ar alldelcs fOr passiva sa
kan du bellova ta dem at sidan och uppmuntra dem. Angelika kan lisa sig i sin spelade
dumhet och darf6r undika initiativ, vilket ar hell feI. Pierre kan sjunka ner i sin dystra
situation i stallet fOr aLI ta tag i saker och se till all det gar val fOr hans van Nils. Crassus
kan m6jligen isolera sig fOr att han intc ser sa stark koppling till de andra. Agata borde
intc ha problem, men kan m6jligtvis fastna i en Overdriven ragata, eller en passiv
iaktagare.

I dessa faII kan det vara nodvandigt fOr dig aLL papeka fOr dem vilka m6jligheter de har all
vara mer aktiva. Angelika kan dels hitta pa saker i hemlighet, och dels s6ka allianser
med Agata eller Pierre, som hon inte beh6ver spela dum far. Pierre borde Lanka pa vilka
l-aror som ser ut aLL hota Nils, och kan nog ta risker sjalv fdr att skydda hc)nom. Crassus
kan man nogjaga upp si han ser att han inte ar trygg ensam, och beh6ver Agatas skydd.
Agata har i f6rsta hand samma mal som Pierre – Nils valgang – och kan i n6dfall tipsas
om att kolla om del finns intelligenta tjejer LiII Nils (som till exempcl Angelika).

Med andra ord, lit inte en seg spelare f6rsL6ra nO jet !

Bed6mni ng
I den man man kan kalla det en tavling (vi skall ju trots alll utse en vinnare) sa ar del bhsta
rollspel som galler. Om man missIyckas med att fOra aventyret till eLt "lyckligt slut", och
det beror pa att spelarna rollspelat fOr bra, sa kan del inte halias cmot dem

Det arjattesvart aLt bed(ima vern som rollspelar bast, hur bra nan rollspclar ! Vi
tavlingsledare kommer att vandra runt och lyssna, men ytterst hanger det pa dig aLL
bediima om de gC>r det sa bra att de kanske ar vinnarlagct.

Nigra saker att Lanka pa:

• F61jer de sina roller? Om de g16mmer bort vilka de ar, eller bara faller ner i standard-
AD&D-rollcrna efter klassen, da ar det f6rstas daligt. Det ar inte bara agerande, utan
ocksa handling. Gar dc del som deras rollfigur horde g6ra?
• Spelar de Over? Gdr de sina figurer till rcna farsI-igurer? Upp till cn viss gRins ar del bra,
men bortom det ar dct bara okansligt.

13
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• Kan de g6ra nat mer av sina figurer an grundmateria Iet? Speciellt tror vi aLI del kan vara
svart fOr AgaLa, Pierre och Angelica att bh nat mer an "tant", "b6g" c)ch "bimbo", utan att
t-alla ur roUen. Ar Agata kvinnlig hoLS sin LanLroll? Lyser hennes bakgrund som kampe
och aventyrare igenom lite? Slits Pierre av sina besvarliga kanslor? Ar han lite
konstnarstyp, och intrcsserad av folks utseende? Marks det att Angelica hara spelar dum ,
och hur arbetar hon pa sina h6ga ambitioner? Spelar hon dum fOr aIIa cller hara fOr Nils?
• Passar de pa nar handlingen ger dem 6ppningar? Hur f6rs6ker Crassus skaffa pengar?
F6rs6ker han bli finansminister eller nat annat fint? Ar Nils och Pierre tanda pa aLL ga pa
fester? Hiller Agata efter dem? St6tcr Angelica lite pa de som ar annu battre panier an
Nils? Gar hon det med f6rsiktighet sa aLL Nils intc marker fOr mycket? Vad gar hon om
Nils ar otrogen?

14
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Skurken
Erlinion alias herr Apfel von Kart

Bakgnlnd, personlighet och framtida planer

Erlinion ar Alv och har levt i manga hundra ar. Han ar diplomat och hans
f6rsta uppdrag var att vara ambassad6r i Asinia, landet norr om Ulfwuda.
Under sin tld i Asinia upptackte Erlinion flera saker. Dels fdr6kar manniskor
sig mycket fort, dels blir manniskor mycket kompetenta efter kort tld, dels
anger manniskor att skog ar en r£vara som b6r brukas efter behov. Detta
star i stark kontrast till den alviska rasen. Alver f6r6kar sig langsamt och
lever i samklang med naturen. Darf6r kommer alverna att trangas tillbaka
steg f6r steg till det inte finns nagon plats far dom langre. DetIta har Erlinion
beslutat sig far att stoppa. Genom att trycka pa manniskors inneboende
f6rmaga att bruka v£ld mot varandra kan manniskorna fas att f6rinta sig
sjalva och lamna alverna i fred.

Betyder inte detta ar Erlinion ar ond? En marmiska skulle de6nitivt anse att
Erlinion ar ond, men han sjalv tycker inte att han g6r nagot feI. Om man sl£r
ihjal nigra manniskor sa finns det hela tiden flera kvar. Med den takt
manniskorna fdr6kar sig sa kommer det alltid att finnas som folk nigonstans
ivarlden. Erlinion har alltsa inte nagot problem med manniskorna som ras.
De ar batt:re an bade orcher och troll. Det Erlinion har problem med ar att
manniskorna ar just har och ar sa f6rbarLrtat manga.

Han b6rjade med Asinia, landet i norr. Genom att uppmuntra ett inb6rdeskrig
lyckades Erlinion fa landet att utpl£na sig sjalvt, och befolkningen flydde
s6derut till Ulfwuda. Numera ar den asinianska slatten tom pa manniskor
och traden har £terer6vrat landet. Erlinion kanner sig mycket n6jd med detta.
Detta skapade dock ett nytt problem f6r honour: Ulfwuda blev alldeles
6verbefolkat. Ulfwudas kung har beslutat sig fdr 16sa problemet genom att
hugga ned skog it norr f6r att fa mer plats. Alverna protesterade, och sk6t en
skoghuggare eller tvi, och da svarade kungen i Ulfwuda med att skicka in sin
arm6 i skogen och d6da alla alver de korn it. Dussintals alver d6dades, en stor
tragedi i Erlinions 69on. Da slutade alverna protest;era. Erlinion har darf6r
beslutat sig fdr att p£verka Ulfwudas politik pa lampligt satt och pi sa gatt
hindra expansionen och kanske minska befolkningen ocksa. Det basta sattet
ar naturligtvis att hetsa Ulfwudianerna pa Asinianerna. I inb6rdeskriget
kommer manga att ga at och g6ra att manniskorna slutar hugga skog.
Erlinions har dock problem med att kungen ar en f6r stark harskare. Darf6r
mast;e kungen helt enkelt bort, och ersattas av en mycket svagare kung. Far
att g6ra det enklare far sig har Erlinion smugglat sig in i hovet som r£dgivare.
(}enom sina formler (Polymorph self) tror hela hovet att han dr herr Apfel
von Kart, expert pa kulturella fragor, fran norra Ruavo.

Erlinion vi11 ocks£ ha ett gang som kan hjalpa honour med hans plan. Har
kommer spelarna in. Erlinion har spanat in Nils som ar en inkompetent
adelsman av fdrsta klassen. Han har ocksa sett att Nils omger sig med ett
gang kompetenta manniskor som ar perfekta f6r hans plan. Sagt och gjort
kommer Erlinion att lagga sin formel supercharm pa ganget nar de befirmer
sig pa Erlinions pub, spelhalan, och sedan ar ganget hans handg£ngna man.
Spelarna kommer varje natt att vara ute och f6rbereda mord pa nagon
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slakting till kungen och pa sa satt man6wera Nils i positionen kronprins, Nar
detta skett kommer mordet att ske pa kungen fdr att Nils ska bli kung – en
bra, inkompetent kung som kontrolleras av Erlinion.

Varf6r gar da inte Erlinion ut och slar ihjal kungen sjalv? Erlinion viII ta sa
sma risker som m6jligt. C:hansen att han kommer undan om han skulle
upptackas av andra magiker ar mycket liten. Om han dessutom skulle
avs16jas som alv kan alltihop sla tillbaka pa hans eget folk. Blotta tanken,
att Erlinion skulle orsaka lidande eller d6d hog sina egna, ar hans varsta
mardr6m.

Vi beskriver inte exakt hur Erlinions supercharm fungerar, f6r det viktiga ar
att den driver handlingen, intie att den fungerar ett exakt antal timmar eller
sa. Den har ganska lang laggningstid sa den maste laggas pa nagon som ar
ovetande att man lagger det pa dom eller sa maste man redan vara charmad
innan formeln laggs. Spelarna kommer att instrueras av Erlinion att bara
vara aktiva som hans assistenter nattetid. Under denna period kommer
spelarnas riktiga personligheter att sova och de kanner sig utvilade nar nasta
dag b6rjar. De nya personligheterna ar helt lojala mot Erlinion och kommer
att utf6ra mordiska uppdrag och annat nar han sa 6nskar. Pa slutet av
nat;ten traffar de Erlinion i ett kyffe i hamnen fdr att de ska kurrna g6ra nya
planer och far att Erlinion ska kunna lagga nya formler pg dom. Supercharm
fungerar namligen bara under ett dygn, sedan mast;e den fdrnyas.

Erlinion
Ras: alv
Magic-User (15) specialist
enchant/charm

3:e level spells (6)
Hold person
Non-detection
Protection from missiles
Suggestion
Dispel magic
Slow

Str: 10
Int: 17
Wis: 14
Dex: 15
Con: 9
Cha: 16

4:e level spells (6)
Polymorph self
Erlinions supercharm#5

Hit points: 30
AC: 0 5:e level spells (6)

Chaos*2
Feeblemind
Hold monster
Shadow door
Advanced Illusion

Spells (6-6-6-6-6-3-2)

Inlasta trollformler:

1:a levels spells (6)
Charm*2
Change self
Friends
Hypnotism
Sleep

6:e level spells (3)
Eyebite
Guards and Wards
Mass suggestion

7:e level spells (2)
Charm plants
Power word: Stun

2:a levels spells (6)
Alter self
Forget#5
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Skurkganget fran
Ruavo

• F6r att tillhandahalla lite
handfast underhallningsvald.
• F6r att ge Crassus lite rejala
bekymmer.
• F6r att ge spelarna ett rejalt
villospar .

hpnmar, mal ar ,tt
infiltrera Ulfwuda. Hans viktigaste
verktyg ar Magnus von M6rkhed
Han ar inte alls nagon M6rkhed,
ut;an en bedragare. Familjen
M6rkhed sitter fdngslade i Ruavo.
Bluff-Magnus ar har far att f6rs6ka
nastla sig in i hovet, och darmed bli
en bra kontakt fdr Ruavo
Prinsmordet ar en mycket bra
nyhet f6r honom, i och med att det
6ppnar plats i regeringen, men han
har inget med mor(let att g6ra.

Stursk, Ruavitiskt sandebud
Paladin (8)
hp: 55
AC: 0
# of attacks: 1
THACO: 12 (11 med sitt magiska
l£ngsvard)
Damage: Id8+3/Id12+3 (med sitt
magiska langsvard)
Speciell utrustning: Magiskt
l£ngsvard + 1
Lay on hands, 16 hp, 1/dag.

Magnus von M6rkhed
Fighter (5)
hp: 35
AC: 5
THACO: 16 ( 14 med sitt magiska
l£ngsvard)
# of attacks: 2
Damage: Id8+2 /Id12+2 (med sitt
magiska langsvard)
Speciell utrustning: Magiskt
l£ngsvard +2

Till sin hjalp har Stursk ocks£ ett
gang stalbligrabr6dramunkar, som
garna pucklar pa syndare fdr den
goda sakens skull, och daremellan
spaker sig sjalva sa det star
harliga till.

Dock kompliceras saken nar
Stursk upptacker att Crassus
finns i stan. Crassus ar en gammal
£ende till 6verpaladinen Erick
Drakdrapare, och bade Stursk och
munkarna 6nskar hans huvud pi
ett fat. Darf6r planerar de att
m6rda Crassus under festen efter
elefantkapp16pningen.

stalblagrabrddramunkarna
Cleric (2)
hp: 15
AC: 6
THACO: 16
# of attacks: 1
Damage: Id8+2 /Id12+2
Speciell utrustning: Sjalv-
spakningspiska

JC /JG

Pa det viset kommer troligen bade
munkarna och Stursk att bita i
graset. Magnus kanske blir
avs16jad i samma veva. Det far
han garna bh! Om han klarar sig si
langt si kan du utnyttja honom pi
lampligt saLt som reservskurk.

Om Stursk och hans anhang
Stursk och hans gang ar,
speltekniskt sett, med i Aventyret
av flera skal
• F6r att Iata spelarna lyckas 16sa
nant;ing under resans gang, dvs fi
lite medflyt.

f„„ r.Lb hAL-lb Av
ra--.„\
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Arius och Marius
Hovmagiker

J Detect invisibility
Flaming sphere
Invisibility
a Protection from cantrips
Shatter
a Web
Wizards lock

ANus och Marius ar ansvariga f6r
sakerheten pa magisidan. De har
fri tillgang till Detect Magic genom
magiska monoklar. Tyvarr
upptacker dessa inte spelarnas
f6rtrollning, eftersom den
fdrtrollningen ar passiv pa dagen!

3:e gradens formler (4)
Blink
Dispel magic
a Fireball
/ Fly
Haste
a Hold person
Item
Lightning bolt
Non-detection
a Protection from missilies

Arius och Marius ar ocksa hdgst
ansvariga f6r utbildningen av
magiker i Ulfwuda. Som sadana
utbildar de "attacktrollkarlar" med
militar inriktning (som i f6rsta
hand lar sig Magic Missile och
Sleep), saInt ett fatal larlingar med
djupare kunskaper .

Arius har en "magikalender" som
listar aIIa kinda magiker i den har
delen av varlden. Dar kan han vid
behov sla upp Crassus, och
konstatera att han ar duktig, men
knappast palitlig.

4:e gradens formler (4)
J Detect scrying
a Dimension door
Extension
Fire shield
Ice Storm
Magic Mirror
J Minor Globe of Invulnerability
a Remove CurseMagic-User (12)

hp: 30
AC: 3
THAC O : 17
# of attacks: 1
Damage: Id4

5:e gradens formler (4)
/ Cone of Cold
a Conjure Elemental
False vision
/ Major creation
/ Telekinesis
Teleport
Rock to Mud

Trollformler (4-4.4-4-4-1)

1:a gradens formler (4)
Cant;rip
Armor
Detect Magic
Detect Undead
/ Feather Fall
a Hold Portal
Light
/ Magic Missile
Read Magic
a Sleep
Shield
Wizard Mark

6:e gradens formler (1)
a Anti-Magic Shell
(}lassee
Contingency
Chain lightning

a = normaltinlast

2: a gradens formler (4)
J Bind
Darkness 15' radius
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Kungens vargmansvakter
hp: 25
AC: 3
THACO: 15
# of attacks: 2
Damage: 2d6 (klor)

Per Plits hantlangare (10 st)
Fighter (2)
hp: 18
AC: 7
THACO: 19
# of attacks: 1
Damage: Id6 (klubba) eller
specialskada med en mancatcher.
Speciell utrustning: Halften av
ganget ar utrustade med
mancatcher och halften av ganget
ar utrustad med klubbor.

Per PUt, stadsfiskal
Fighter (5)
hp: 35
AC: 4
THACO: 15
# of attacks: 2
Damage: Id6 (klubba)

Barthos Hobbeus, Oversteprast
Cleric (12)
hp: 55
AC: 7
THACO: 10
# of attacks: 1
Damage: Id6+3
Speciell utrustning: Nagot g6mt
heligt vapen som anvands i
n6dsituationer.

3:e gradens formler (5)
Speak with Dead
Dispel Magic $2
Remove Curse
Remove Paralysis

4:e gradens formler (3)
Cure Serious Wounds
Protection from Lightning
Spell Immunity

Formler: (8-7-5-3-2) 5:e gradens spells (2)
Dispel Evil
Cure Critical WoundsMajor

Healing
Protection Barthos Hobbeus ar 6versteprast

fOr den (}oda Kyrkan i Ulfwuda. Till
denna kyrka tillh6r ocksi fader von
Fhruhumpf som ar relig6s
ridgivare vid hovet. Kyrkan ar det
dominerande relig6sa samfundet i
Ulfwuda. De star fOr m£ngfaldighet
och relig6s tolerans, och har inget
alls mot att olika individer tror pi
skilda gudar. Deras mil ar att
skydda sina troende fran derma
varldens onda ting, Darf6r har de
formler som helar, skyddar och
avs16jar ont. Om spelarna kommer
till Barthos och tror att de dr
besatta av onda andar ar han mer
an villig att hjalpa till. Han
kommer snabbt att anna att de dr
f6rtrollade och kommer dX att ta
bort formeln med en eller tva
Dispel magic. Han kommer dock
inte att hjalpa hjaltarna mer an sA.

Minor
Divination

1:a gradens formler (8)
Detect Magic
Detect Evil
Cure Light Wounds#2
Protection from Evil
Sanctuary
Locate Animals and Plants
Endure Cold/Heat

2:a gradens formler (7)
Barkskin
Withdraw
Slow Poison
Detect Charm*2
Speak with Animals
Find Traps
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Prata med hovet
Hjaltarna b6r vaI ta en titit pa vilka fragor som ar pa tapeten pA hovet.
Beroende pa vem de fragar far de olika svar:
• Militarradgivare von Schnaps: Ruavo och Asinianerna. Ulfwuda
planerar att annektera den lilla provinsen Xamku, som ligger i ingenmansland
mellan Ulfwuda och Ruavo. Om Xamku skall annekteras sa kravs stor
militar narvaro far att markera styrka, men om man tar f6r mycket trupper
fran norra Ulfwuda sa baddar man fdr uppror.
• Religi6se radgivaren fader von Fhruhumpf: Ruavo! Fran Ruavo har pa
sistone kommit ett betydande antal missionarer f6r stalblagrabr6draorden,
som predikar anger och sjalvplageri. Detta riskerar att st6ra balansen mellan
Ulfwudas olika religi6sa samfund, och kan dessutom utn}atjas politiskt. Av
sakerhetsskal har de sjalvspakande missionarerna utestangts fran manga
viktiga plat;ser i Ruavo, och man arbetar pa att f6rbjuda dem. Kungen ar
osaker, medan Ragnar st6dde ett sadant fdrbud.
• Kulturelle radgivaren Apfel von Kart: Det har funnits vissa konflikter
inom hovet. Ragnar har haR en del asikter som int;e alltid var populara.
• Handelsradgivare Finkelstr£at: Vi m£ste fa batt;re handelskanaler mot
Mucoz, och heIst mot Ruavo ocksa. En satsning pa Xamku ar n6dvandig, och
sen nat liknande at Mucozh£llet! Enda problemet med asinianerna ar att de
har fdr mycket frihet! Nar de ger sig in i handeln sa dumpar de alltid priserna.
Det finns et;t par idiotiska asinianska handelsfirmor, som fraktar gods f6r
struntsummor! sant borde f6rbjudas!
• sakerhetsradgivare markis Skugga: Asinianerna ar det stora
problemet. Risken fdr ett uppror i norra Ulfwuda ar st;or. Asinianerna har
pressats hart under Kurts uppbyggnad av landet, och ar beradda att gjass fOr
et;t batt;re liv. En annektering av Xamku skulle kurma ge oss m6jlighet att
sprida ut asinianerna lite batt;re.
• Utrikesradgivare riddare von Axelmacht: Ruavo ar det stora
problemet. Vi viII annektera Xamku utan att st6ta oss med dem. Till detta
kommer sandebudet, riddare Stursk, vilket komplicerar situationen. Kan vi
flytta var grins narmare Ruavo om de ser oss som en satellitstat? Att
expandera i norr anger jag ar om6jligt. Vi riskerar pa sikt ett storkrig med
skogsfolken
• Inrikesradgivare Evert av Ekholm: Asinianerna och skogsfolken ar de
stora problemen. Alver och andra smaknytt i skogen hindrar utbyggnaden av
jordbruket, och asinianerna ar svara att fa att arbeta sa effektivt som man
6nskar
• Magiradgivare AHus Finzowint: Jag har faktiskt ingen anledning att
uttala mig fdr er. VaIId er till vaktchefen. . . eller i ert fall kanske hovnarren
skulle passa batt;re? (Arius har fdr 6vrigt £sikten att de nya ledarna i Ruavo
ar det enda problemet varlden har, eftersom hans magikerkollegor har det
svart. )
• Magiradgivare Marius Finzowint: Det ar val en balansgang mellan
asinianproblemet och Ruavo. Jag tycker nog att Ruavo ar mest allvarligt.
Asinianerna kan man fa lugn pa med lite lampor. Om vi kunde ge dem lite
egen marl sa skulle de bli mycket lugnare.
• Prins Ake: Norra Ulfwuda maste fa expandera sa asinianerna kan fa mer
platis. Det skulle lugna ner dem. Men det ar svart, fOr skogsfolken brakar.
• Prins Leif: Vi maste ha battre relationer med Ruavo! Om vi kan bygga
tIpp Xamku sa kommer landerna i direkt kontakt, vilket kan ge stora f6rdelar.
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• Birger: Jag tycker som far min, de dar grasliga missionarerna maste bort!
Slang ut dem bara! Tyvarr har de mycket makt i Ruavo, men det kan vi inte
ta hansyn till.
• Birgers syster Sara: (Grater mest i sin sorg, men tycker annars ungefar
s£har:) Usch, politik ar sa tr£kigt. Asinianerna gdr sa vackra saker. Jag
tycker alla asinianer skulle gdra vackra saker. Da gdr det val inte sa mycket
att de ar lite trangbodda? Synd att de ar sa brakiga
• Kung Kurt: Jag har inte tid med er. (Har i 6vrigt isikten att aIIa som
brakar skall ha stryk. Hart mot hart. )
• Drottning Asa: Stackars Ragnar, han var alltid sa slarvig med mat;en! Nej,
jag ar inte sa insatt i politiken... fast jag maste saga att vi mAst;e 16sa
problemet i now, se till att asinianerna far det lite batt;re, och f6r det sa
mastie vi komma 6verens med alverna, ge dem nan slags ersattning f6r att vi
bugger deras skog. Vi mAte ju r6ja mark bade i norr och i Xamku.
• Wruff, vaktstyrkans chef (vargman): Mrrrrr... wrufH
• Prins Morgans d6ttrar: Kvitter, kvitter! (De ar inte dumma, men ganska
mana om sina kvinnoroller. )
• Hovnarr Pal Plong: Nej, inte var Ragnar speciellt osams med kungen inte.
Kungen var bara lite f6rsiktigare an kan vad galler missionarerna. De var
r6rande eniga vad galler asinianer och skogsfolk. H£rda tag var det som
gallde, visa vein som bestammer. Ragnar var daremot emot annekteringen
av Xamku. Han ville halla avst3ndet till Ruavo, men kungen ville expandera

Dessutom finns diverse mindre viktiga adelsmall, som ar missn6jda med hur
deras tidigare sa rika familjer har ntt godsen indragna, och nu bara har
diverse t6ntuppdrag pa hovet eller smaf6rlaningar. AIIa stora slott ags av
kungliga familjen. Till och med t6nten Nils har enjattef6rlaning i s6dra
Ulfwuda – och han ar aldrig dar eng!

Det blU nog en heI del spel i hovet innan det ar dags att f6ra handlingen
vidare.

Kolla upp hovet
Fijaltarna kanske viII kolla hovmedlemmar, och veta vad de gbr , var de bor
med mera. Har fdljer lite hjalpdetaljer som du kan utga fran.

Regeringen, kungen och hans familj, bor i kungliga slot;tet. Ragnar och Ake
bar oRa varit ute pa resor i qansten, me(lan de 6vriga hiller sig mer hemma
Leif har on;a sammantraden med handelsman, f6r att diskutera beskattning
och hur man kan fdrbattra handeln. Birger umgXs mycket med
hovmagikerna AHus och Maruis, som i sin tur ar de h6gsta och mest ansedda
magikerna i landet.

Riddare von Schaps bor i ett hug i rikemanskvarteren i s6dra staden. Han
syns ganska ofta pa stadens finare baler, sa Nils trafFar honom ofta. Nils
tycker han ar en trakmans, som mest ar intresserad av heraldik och hur fin
hans slakt var f6rr. Von Schnaps slakt ar namligen en av de manga
adelsslakter som tidigare varit rika och maktiga, men som nu ar helt i
kungens hander, och von Schnaps ar bitter 6ver sin lott.

Fader von Fhruhumpf bor i en lagenhet i 6stra staden, nara slummen. Pa
sin fritid ar han onla i slummen och talar med de som har det sv£rt. Tyvarr
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pratar han mest. Han har id6n att han skall uppmuntra de fattiga att hjalpa
sig sjalva. Han kommer med en massa visdomsord, men fa nyttigheter. De
nesta fattiga tycker att han ar en pest.

Herr Apfel von Kart bor i en lagenhet i norra centrum. sa \'itt folk vet ar
han aldrig ute eft;er klockan sex. Skulle hjaltarna h6ra sig f6r med folk mInt
hans bostad sa kan de fa reda pa att det kommit folk nattetid, sallskap pa 4-
5 personer i taget. Han har pa sista tiden drivit ett projekt i hamnen, som gar
ut pa att bygga ett fyrtorn 6ver hamnmynningen. Han har gjort omfattande
arbeten med att f6rstarka vagbrytaren och sadant. (I sjalva verket har han
ocksa gravt ett djupt hal och lagt ett stort block bred\,id – fdllan till
upp16sningen. Det hemliga arbetet har utf6rts av arbetare under samma
trollformel som hjaltarna nu ocks£ lagts under.)

Baron Finkelstraat bor ocksa i norra cent;rum. i ett stort hus. Han ar en
framstaende handelsman, och har en stor but;ik i bottenvaningen pa huset. I
hans regi gar manga frakter mellan Ulfwuda och Ruavo. Mucoz-handein
lamnar han till konkurrenter. Han misstanks fdr att ha saboterat fdr sma
asinianska fraktbolag som konkurrerar med honour. Lyckligtvis vill inga
ulfwudianska poliser eller domare unders6ka saken.

Baron Evert av Ekholm ar godsagare, och bor pa ett stort gods en bit
uppfdr an, straxt utanf6r stan. Pa grund av avstandet kommer han ofta gjst
nar han kallas till hovet, Han ar orolig f6r att irritera kungen, fOr han vet att
han ar priviligierad som har ett sa stort gods, nar sa manga andra mist gjna
och bara har smagardar eller bara hovuppdrag. Detta gbr honom till en akta
nickedocka.

Markis Skugga bor precis s6der om borgen, med utsikt 6ver borgen och
floden. Han ar ona pa borgen, dar han har stort inflytande 6ver polisen, eller
inkognito ute pa stan. Han umgas en del med Riddare von Axelmacht.Han tar
sitt jobb pa allvar, men ar ganska tr6gtankt.

Riddare von Axelmacht bor i rikemanskvarteren. i ett stort hug nara
stranden. Det ar inte l£ngt fran Nils hus. Han gillar att sitta pa sin veranda
och se ut 6ver sj6n i solnedgangen, dricka importerat t6 och diskutera politik
med sina narmaste vanner. Han ar n6jd med sin lott och njuter av livet, men
samtidigt mycket ambiti6s och plikttrogen pi sin radgivarpost, och man om
att hjalpa regeringen att fatta bra beslut.

Kapten Kavat ar ingift i kungliga familjen via kungens brorsdotter Beatrice.
Han ar stolt och plikttrogen, men lite osaker. Sakerheten lagger han i
handerna pa vargmannen. Han agnar den lilla fritid han har med familjen.

Wruff ar vargmarrnens ledare. Som aIIa vargman upptrader han hotfullt och
argsint, bade mot manniskor och andra vargman, ut;om kungliga familjen
(Nils och 6vriga avlagsna slaktingar ej inraknade).

Arius och Marius agnar mycket tld at magistudier, och at att undervisa. De
har ansvaret f6r en grupp militara trollkarlar, "attacktrollkarlar", som kan
ganska lite magi, men sant som ar nyttigt pa slagfalt eller pi armat gatt i
vapnade konflikter. Dessutom har de ett par “vanliga" magilarlingar, som lar
sig mer allman magi. Anus ar en torr typ, som sallan visar kanslor och aldrig
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smapratar. Marius ar lite mer spontan, och ar ut;an tvekan den trevligaste
av de tva. Han ar ibland med pa fester, men det ar gjllan. Det ar bara riktigt
stora evenemang, och bara om han har nagon speciell funktion, som
kontrollant pa elefantkapp16pningen. OBS: Ingen av dem later sig 6vertalas
att hanga med hjaltarna pa nan id6 hjaltarna har! De tar inte hjaltarna pa sa
mycket allvar, och om de tror lite grand pa vad hjaltarna sager sa gar de
hellre till kungen f6r att se till att han mar bra an att springa ivag och jaga
nan som de dar dararna tror ar nan slags skurk. De kan mdjligen lagga Dispel
Magic, om spelarna ar tillrackligt 6vertygade om att de ar fdrtrollade, och har
bra bevis fdr det.

Manga av de 6vriga hovmedlemmarna undviker Arius och Marius,
speciellt deras rum dar de ofta hiller pa med mystiska experiment. (Skurken
undviker dem nogsamt, f6r lite antimagi eller en Dispel Magic viII han inte
komma i vagen f6r.) Prins Birger och riddare von Schnaps umgas ganska
mycket med dem, a tjanstens vagnar.

Pal Plong, barden, sjunger djupa texter som ingen nansin lyssnar pa. Han
sjunger om asinianernas lidande och andra intelligenta saker.

Drottning Asa ar en klok kvinna. Hon haller en lag prom fdr kungens skull
(en f6r stark drottning skulle kunna minska fdrtroendet fdr honom), men har
bra koll pa allting som hander.

Birgers syster Sara ar ganska s6t och trevlig, men under aventyret kommer
hon mest att grata, dels f6r faderns d6d, och senare ocksa nar brodern
fangsas. Hon kommer darf6r att vara ganska taltrangd.

Kungens brorsd6ttrar Sofia, Agneta och Beatrice ar d6ttrar till framlidne
pans Morgan. Sofia och Agneta ar riktiga skator, flamsiga och snobbiga.
Beatrice ar den enda av dem som ar nagorlunda trevlig, och sa ar hon ocksa
den enda som ar gift. Hon agnar all sin tiid at dottern.

Leifs har en fastm6, Fia, en ung dam av fin familj . Hon tycker inte alls om
Nils eller nagon av hans bekanta, och vagrar befatta sig med dem. Hon har
alltsa god smak.


