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D-*ines Vit^åo Svi;t
perrd-ogon s,c,err*q1s. €JJ-- Lt'otcr, -88

Försommar. Härligt väder. Alla fruktträn
blommar och marken iir vit av deras kronblad.
Genom hela äventyret kommer vädret att vara
q.nderbart. Beskriv gtirna lite olika vårscener.
Ätskande par, nyulslappta krearur ort t airiigä
blombackar åir alla lämpliga vårtecken.

Hovet häller till i Glouchester [Gloster ], i
de av Escavalon nyligen övertagna delarna äv
Iogres (egentliga England).

Till SL: Presentera hovet och staden i stora
syepande dr.g för dina spelare. Kom ihäg att
de kommer frän landet, Glouchester äi en
enonn metropol för dem. Beskriv allt i gtada
värf?irger. Säg vad du vill bara det intä har
nägon större inverkan pä äventyret.

Sir Draine anländer. Han åir en lokal riddare
som har sin gärd några svenska mil norr om
Glouchester. Det iir en glad, iildre, nägot fet-
lagd riddare på en häst som ser otrolfut viil-
mående ut. Han blir presenterad för liungen
och förklarar sitt problem.
Han söker några att jaga upp det vildsvin som
föper fritt pä hry! ägor, trois flera ärs ihiirdig
iakt av honom sjiilv och hans följe.
Hovet gör nästan narr av den lantlige riddaren.
Kungen beslutar dock att skicka nägra ihtirdiga
väpnare till Draines ägor för att söka en ända
pä detta stora hot mot civilisationen. Sedan
skall de ta med sig vildsvinet ner till en sror
fest som skall håIlas håir i Glouchester. Han
antyder också att nägon framstående väpnare
eventuellt kan få mottaga riddarslagei om
jakten sköts fönjiinstfullt.

Pä kvällen häller Glouchesrers borgarskap en
stor fest till kungens ära.

På programmet:
En timmes urtråkigt tal av stadssenatens tal-
man.

Avmätta lyckönskningar frän kungen och
droturingen.

En timmes tal av stadsmurens kommendant,
som verkar helt inkompetent.

sängframträdande av en besökande bard
frän OrofoisfOrffiaJ, ett sagoland i norr.

Ett tal av stadsvaktsbefiilhavaren. Nu håller
alla gästerna på och somnar. Efter en
halvtimme trillar en kandelaber ner från taket

pä talaren. (Här iir det Lunette som har varit
framme, se hennes bakgnrnd) Allmänt fnitter.

Till SL: Beskriv festen på samma sätt som
staden. Försöka att fä spelat att flyta. Betona
spelarnas låga status som väpnare. Till
gxgmpel måste de passa upp sina riadare under
hela måltiden. Efter festen bjuder sir Draine
spelarna pä en underlig gul dricka. Den smakar
underligt men gott. Detta iir cider, stark cider...

Nästa dag rider sir Draine och spelarna ut för
att möta besten. Nåir de närmar sig Draines
ägor iir landet rikt och frodigt mitt i denna öde
trakt. (Vägor av saxiska plundrare har lämnar
en stor del av Logres sk6vht) Överallt växer
underbara äppelträn. Flera av dem iir dock
skadade. Draine förklarar att det iir vildsvinets
verk.

Längs 
-v-agen 

ligger ett litet kloster med nägra
av världens mest världsliga och frodiga mun-
kar. De brygger en alldeles underbar cider.
Draine vill giirna avlägga en liten visit.... Nu
bör spelarna vara varnade om ciderns verkan.

Vid middagstid har de hunnit till en by med ett
yärdshus, den glada gåsen. stamningen iir
t{i_g. Niir lokalbefolkningen hör att spelarna åir
riddare (de hör helt enkelt inga protester om
'.yäpna,re') blir de lyckliga octr ställer till fest.
Appglp"j, äppeldricka, äppeltårta, äppe1mos,
gry fyld med äpplen, stektä äpplen, iippelkaka
och söta, äppelkindade flickor finns i dverflffi.
Till SL: Låt alla spelarna reagera pä äppel-
överflödet. Tänker några av dem ta med sig
godsakgr när de rider iväg i morgon 1
Rollspela giirna lite under kviillen. Alla lianske
inte vill vilra med och festa.

vad spelarna tin gör tir byborna glada och
vtlnliga.

Morgonen därefter, ca en timme efter det att
spelarna sent om sider lämnade värdshuset,
möter de vildsvinet! Det kommer plötsligt ut-
springande ur ett snär. Det iläss bara
tillräckligt ltinge for att spelarna skall inse an
det är nägot speciellt med det. Här iir det inte
tiinkt att de skall ffurga vildsvinet.
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Efter striden, nåir spelarna tappat spfuet efter
vildsvinet, finner de en kiilla att vila trctr vattna
hästarna vid. När de närmar sig hör de en
kvinnoröst som verkas skälla uinägon. väl
framme vid kåillan ser de en söt, arg Sadflicka
som stär i vatfiret och ger en åthutning ät en
vandrande narr.
När flickan måirker dem åindrar hon ton och
niger (ner titl halsen i vattnet) för dem. Hon
kräver att spelarna straffar narren som haft
fräckheten att spionera pä henne nii,r hon
badade. Som straff vill hon att han kastas ner i
vattnet till henne.
om de gör det kommer hon att dyka ner efter
honom. Båda forsvinner. Efter orimligt läng tid
dyker hon upp pä ytan igen, måirkbarr forn-ojd.
Han ligger drtukt pä källans botten.
9ör spelarna mycket gott inuryck bjuder hon
dem att dricka av vattner (dei smakar
underbart, helar 1d6 HP och iir lätt berusande
när det iir hon som bjuder) och frägar om
nägon vill se hennes hemlighet nere i-tattan.
Om nägon går ner tilt henn-e i vattnet märker
han att det iir mycket djupare iin det verkade.
Han fär slä (Swim skill rustningsviirde) För
ya-{e poåing han missade med tar han en poäng
i skada innan han lyckas ta sig upp pf hnd.
Fumlar han tar han skada , men kbmmer inte
upp på land. Då måste han slå igen nästa
omgäng. Väl nere i vattnet försvann hon. Flic-
kan tir en nymf. Hon kommer aldrig att ltimna
källan. Hon iir vänlig men viildigtbansvarig.
Det skulle aldrig falla henne in art avsikrligt
skada spelarna.

Om spelarna lyssnar på narren säger han
att hon tir ett trolltyg. Ber de om bevis tänker
han en stund och sä§er han ät dem an hiilla en
flaska cider i vattnet. Prövar de detta blir
nymfen miirkban berusad. Om Spelarna inte
dömer narren följer han meö dem. Han
föreslår, efter att ha hört deras probleffi, att
man skall ge vildsvinet cider. Han bär alltid ett
pq iipplen pä sig. Om vildsvinet nägonsin
anfaller honom håller han fram ett äpple mot
det och får det att lugna ner sig.
Till sL: Detta iir en sista utväg för att lösa
äventyret.

Nu kan spelarna göra lite vad de vill.

om de reser vidare till Draines slott (en glori-
fierad stuga) möter de hans trogna va§aller
(bondpojkar). När Draine våil kommit hit stan-
nar han resten av äventyret. Htir kan spelarna
fä ny utnrstning. Draine kan dock inte ge dem
något bättre än feta palfrys -e 

I I e r
lädernrsfiringar.

om de ätervändel till byn blir de återigen
ordentligt festade. Den hiir gfuigen får de ried
sig matsäckar fulla med (äppeHr[da) godsaker
niir de ger sig iväg. Ber de-om äpplen Ean de fä
ett par tunnor. varje besök varar minst en dag
om inte spelarna rymmer frän festen.

I munkklostret åir allt som vanligt. Munkarna
pjuder alla fromma vandrare pä öider. Riktigt
fromma vandrare tackar nej.

vildsvinet dyker upp när du tycker att det vore
roligt. Alltid pä nägot ovtlntat sätt.

Niir spelarna väl fångat vildsvinet kan de föra
det i triumf till Glouchester. De kommer allde-
les lagom till festen.

under resan har Lunette en konstig dröm.
Hon drömmer att hon iir en varg som springer
gtrkring_i pkggen. Hon åir jaga-d av en grupp
jägare. Dä kommer det ett vildsvin oöh
skrämmer bort jägarna. Hon känner igen
svinet. Som tack ber det henne att släppa ho-
nom fri niir väl de kungliga fätt sig en såakbit.
om hon inte reagerar på drömmen kommer
Cedwirin att få samma dröm. Men i Cedwirins
dröm iir han sig sjiilv och jagad av riddzrre.

Vid den hiir festen behöver inte spelarna passa
upp! om Lunette åir en NPC och ingen av dem
redan bett henne, ber Lunette att få Ctrantadour
till bordet.

under banketten berättar en hiirold om
vildsvinets äventyrliga infängande. Alla
närvarande spelare ffu 100 glory.

När alla de finaste gästerna blivit serverade
Igpas sp_elarna fram till trancheringsbordet.
Nåir (NPC) Lunette kommer fram till vildsvinet
plockar hon med sin kniv ut äpplet ur vild-
svinets mun. Svinet helar genasl upp sig och
borjar grymta. Damer svimmar, riddare svär,
präster ber och grisen gär majestätiskt ut ur
festsalen. Alla börjar lättat skratta, spelarnas
fantastiska historiä bHr faktiskt tröoa och
Lunettes kavaljer blir utan mat.
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Dro;nec Åffetl2rt^dsvtn:

Str 25 Hp 30 Armour 10
Siz 20 Damage 6d6
Con 10 MajorWound 10
Dex 15 Knockdown 20

Attacker:
Anstormning L4 ft6
Bett och Slita 17 4d6

§gSeleTerq 2Hry per 9mgäng. Återhti.mtar sig
frän dodande sär på 1d6 mlnuter.

Svinet tir ganska chevalereskt och anfaller inte
damer eller liggande om det inte behandlats
ojust. Det accepterar om spelarna ger sig.
Dessutom tir han mycket kfiiniligt för negativa
känslor. om någon av tpelarna planerar
skurkstreck, mot varandra-eller mot nägon
annan, känner svinet det och dyker upp.

Attackerar man honom till häst slåss han på
+5 och om han träffar anses hästen ha ta§it
stöten.

vildsvinsspjut ger spjutbdraren *5, svinet -
5 och dessutom full sköldeffekt. De kan natur-
ligwis bara användas till fots.

F4rgstgropar kommer han aldrig all falla
för. Dåiremot kommer han att försö[a knuffa
ner spelare i dem. Det lyckas automatiskt om
de faller omkull i närheten av glopen.

Han kommer att falla för jungfrutricket
om spelarn?- provar det. Beskriv ett enormt
svin som håller på att krypa fram mot Lunette.
om hon vägar stanna kvar kommer han att
ggsa sig lite, (1d6 i skada) lukta efter äppel-
bitar och sen somna med femton kilo betff i
hennes sköte. Problemet blir sedan att döda
honom utan att han regenererar.

Favorit musiken åir snabba danslätar. om
man spelar lite käck dansmusik kommer han
att skutta runt av alla krafter. Men så fort
musiken tystnar eller blir tråkig blir han
märkbart sur. Han verkar vilja ge allvarlig
taitik pä musikern med sina betar... Han kan
dansa liingre än nägon musiker kan spela.

Cider tir han enonnt fönjust i. Dän får ho-
nom att bli väldigt lekfull. Hans regenerering
dubblas och han ignorerar alla sär. Diiremot
vill han 'leka' med allt och alla. Knuffar, kast,
dans, sfurg och klappar räknas alla som 'lek'.
Han blir inte nöjd förrän han blivit lekt med på
tre olika sätt. Låt dina spelare improvisera.

Hans stora svaghet åir äpplen. Han anfaller
alltid personer som bär på äpplen i första hand.
Räcker man då fram ert äpple åt honom får

man slä mot sin generositet. Lyckas man
tfgqq svinet ner sig. Detta klarar Geffdallan,
Cedwirin eller Lunette på första försöket.
Cyderic och Eordorad behciver tvä försök och
Edemondix eller Chantadour tre. Hur som
helst wekar han miirkbart och fär -5 att triiffa.
Han kan dock inte äta äpplen frän marken, han
ser alltför illa. Medan han äter äpplen eller har
lppten i munnen kan han inte regenerera. Hur
lugn han iir beror pl hur spelarna sköter sig
och ur mycket speltid som finns kvar.

om man forsöker rida på svinet mäste man
överkomma dess Dex med sin ftirdighet i rida
för att komma upp. Sedan ffu man si-ä rida mot
hans styrka varje omgång. Lyckas man kan
man styra honom. Varje gång svinet vinner tar
ryttaren en poing i skada genom all rustning.
om man fumlar eller svinet vinner med elt
kritiskt sla_g_ faller man av (2d6 skada genom
ruptnlng). varjg omgång svinet har en ryttare
minskar hans effektiva styrka wä po?ing.

Vildsvinet är magiskt knutet till Draines ägors
fruktbarhet. om det försvinner kommer dälen
inte längre att vara så fruktbar. Det samma
giiller även skogskiillans nymf.

Det håir tir inget vanligt monstervildsvin, det
är ett hedniskt heligt svin. Egentligen har han
inget emot att bli jagad, så länge hän kommer
undan i slutet.

Srr Drq.tne
9-_rpe-larna av nägon ffurig anledning anfaller
sir Draine, anvåi.nd samma värden för honom
som för vildsvinet. Han regenererar också pä
sarnma sätt. Även han åir migisk, halrryägs irä,
farie. Hans tre drängar slåss lika bra, men
regengrerar bara thp per omgång. Anfaller
man sir Draine försvinner han, ivinet, nymfen
och bördigheten frfur dalen for evigt.

Bedörnntng
Vi träffas i receptionen Söndag kl. 19:30

viktigt att alla kommer. Mötet m[ste vara sä

{9igt för att vi skall hinna tillverka priset. Jag
tänkte att alla skall gå igenom vilkä av dera§
gpelare som har en chans. Sedan väljer vi den
bäste för varje figur och till sist en vinnare.

Det som skall premieras är rollspel,
ridderlighet och spelglädje. om Cedwirin
drunknar h9r nymfen iir det en stor religiös
upplevelse för honom!
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blev kung. saxarna härjar i stora delar av Lunättenärhan"svnstilf- 
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Logres (E-nsland1..r . Edemondii åa*iiai Är romare och son
-.. Ytla:t br}.r$ er inte siir__skilt mycket om. till diktatorn i staden V;rt" Silurum.-H* ä,
fr.åit nlqti8ef Cumtrier (Walsare) tån det mycket förnäm av sig. Hans vana vid folk och
sydcumbriska kungadömet Escavalon. Er.unga ha-ns_ talfö_rhet gltr hönom till centrum *".:;
\oTg,-Alain av Escavalon frän den berömäa sällskap. Menäet är inte uttu ro- vill vaia
Galis -klanen, har till och med lVckats ta över enkla bifigurer. ffan ii. iaina]åiäiit" ä.f,Iä
en del av._det gaqla Logres. Just nu iir ni i oörrätteriom andra skulle kiimpa aueffer to?.
dt§3 nyl ltin runt Glouchäster. Eordorad och han känner iarandra sen

Nya län innebär nya riddare. Ni åir alla unga barnaåren.
väpnare som spänt väntar på er chans att Eordorad Edorad. Är den ambitiösaste i
;.,1,ö-Y1?_,,ljgarsporrarna. Om ni visar er gruppgn. Men han gör sitt basta ftir ati atif:a
tiUräckligt ftamät nu kan ni kanske nä denna iiet. Han iir på lån-gt hålt sliikt med ktandn
högsta iira. Galis och darigenonimed Josef " n i*"tt"ä.

Den sorn vinner sina sporrar har ocksd Därför ser hän sig som helt uppfylld ;;
vunnit turneringen. Det kan bli ingen eller kristendomens storhit. Niir tran inidAhriinaalla. :. moralkakor tir han dock en hyCgtig pri.t. ff*,

Beståim er så tidigt go.m möjligt vilken kar- lqmilj har länge hållit en §ää iiAer Venä
*1är ni_Yill spela. Då. kommerpeJgt igtg Silurim så Ed-emondix rir fö*rodi;än t*t
tbrtare. Tiink på att tävlingen iir individuell. De framtida liinsherre.
som. ilte.klqxa{ upPgaget ligg-er dåligt till för Geffdallan Gvallan åir ung och stark. Han
att bli dubbade. Men inga -lumpni, alltför kommer frän de inre delarna äv landet och tir
målinriktade sällar -kommer att §läppas in i ovan vid så håir mycket folk. Han iir kåind för
riddarständet. Allt skall göras med finess och att vara rätwiq och tippen och har atOrig svitit

Alla karaktålrerna behöver inte ha spelare. han 4ktigt mycket. Han"har dock en "i;;iGDe som inte spelas är inte med om inte förmåga -att fbrlora sitt hjåirta. Men de ongä
domaren säger annorlunda. Lunette kan ju inte dameåa brukar dock ha åedUAanae. Niir hä
vinna normalt, så henne skall man spelä som sedan äter fått det stulet redan en vecka senare

Cedwirin Redvin Är en barndomsvän till Lunettö CotJwora Lunett Är den litla
Geffdallan. Han kommer dock ännu längre in- dottern till saxar 'Baronen' Cotswold, men dei
ifrål landet. JVlycket av hans spTåF ocli seder kan man inte tro. Hon uppfyller' alla devgrlglolstigt. Av.någon anledning har han förväntningar man kan stälia^ fa en barbar-
alltid fått ledigt pä söndagsftirmi{9.agg}a rye; prinsessa. öch några till. Föruiom ett hetsigt
d.a3 ni växte-upp. -$an har en mörk, inätvänd humör och en jäinvilja har hon ocksä eit
sida som ni alla iir lite rädda {ör. Men pä fester makabert skämtfynne. titt råga pä eHndåt ar
iir han otrolig, tåink att nägo.g kan vara så rolig! hon söt också. Döck åir hon intä så^ barbarisk att

Chantadour Kantado fu sällskapets poet. hon båir vapen. Av förklarliga skiil tir hon inte
Ståindigt på jakt efter den yttersta skönheten. ute efter a-tt bli riddare urrder scenariot. HonHp åir ?19rig- tillfreds med vad han ffu i den vill bara ha roligt. [Hon kan dock inte 'vinna'
vä^gen. Alla damers kavlljer, han h-ar krossat scenariot i vanlig meningl
qånga unga hjärtan. Men ännu har ingen
fängat honory. Hans strålande utseende öch Och till slut, kom ihåg ridderskapets
eleganta sätt har dock inte bara gjort honom honörsord
e-f_tgr;likr Svartsjuka och hämndlyitnad följer
alltid i segrarcns spår.---Cin*T" xiiifiäÄ, 

"n 
Saxare från Cots- Cterq[e ec E]r*vr*r

wold kullarnä trair i nttrtr"tån. rrä, orn rr"n, rtirfiåing och Dristighet
folk, allmåint kallade Cotswolderna, har svurit
trohetsed mot kung Alain. Man kan dock inte
riktigt lita på sil(are. Som alla saxare åir han aa ;(.O
stor och robust. Han verkar till och med riktigt @t/ Wanzth
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R-11*enorr,le'el
f:d,,'eglrccss\
För att lyckas med en f?irdighet skall man slä
under sitt viirde med en d20. så länge man
lygks blir resultatet bättre desto högre man
slår. En etta iir knappt lyckad och kan medföra
vissa träkiga bieffekter.

S1år man antingen exakt tjugo eller nio eller
lägre utan att lyckas anses man ha fumlat.
Fumlade slag har definitivt otrevliga effekter.
Om man slär exakt det man behovde for att
lyckas, tex en tolva när man har tolv i
rrirdigheten, har man lyckats speciellt bra. Ett
sådant slag kallas kritiskt.

CT)ocsc&n&§t^.,g
När tvä personer försöker att motverka

varandra slår de motståndsslag.
Om båda lyckas så vinner den som slog högst.
Om bara den ena lyckas vinntr -han

automatiskt.
Om bäda missar eller fumlar vinner ingen.
om endera slog ett kritiskt slag vinner han

alltid. Men om motständaren lyckas normalt
ogh slog högre iin det kritiska slaget anses
bäda ha vunnit. I sädana fall blir-inget av
slagen kritiskt.

Om båda slär kritiskt eller lyckas på samma
ttirningsslag iir konflikten oavgiord.

ScrtÅ
Gär till sä att de stridande slär etr
motståndsslag mot var och en av sina
motståndare. De som lyckas anses ha träffat
och gör skada pä sina mäl.
Skadan kommer i tiirningsslagens ordnitrg, så
om någon dör pä en träff från nägon som 

-slog

ljugo, hinner hans eget slag på sexton aldrig
komma fram.

P*-*d. Om offret lyckades med sitt
ftirdighetsslag men slog lägre anses han ha fått
in sin sköld i vägen för slaget. Skölden
absorberar lika mänga poiing skada som offret
slog pä siu motstfuidsslag.

Kritiska slag halvera^r offrets rustning och
skydd frfu parad.

Vid oavgjorda motständsslag går alla
vapnen utom svåird av.

+.stetl.o, vqpeln
Yxa gör två poäng extra skada mot
motständare med sköld.
Mace gör + 1d6 i skada mot Chainmail.

Båge iir ett missilvapen. Man kan inte
försvara sig om man inte tiar en sköld.

Lans kan användas till häst. om hästen
stormar gör lansen hästens skada.

Brottning ( grapple).: En riktig trtiff kastar
omkull mälet och gör 1d6 s[ada genom
rustning. Ett liggande mål kan lätt imoblliseras
om man träffar. Om man träffar men pareras
kan man avväpna sin fiende. Han måstä dä slä
under sin tzir{ighet minus vad den som grep
vapnet slog i brottning. Annars tappar -ha-n

vapnet.

effeLcer ".,v sLodor
varje träff kan slå omkull sitt måI. om skadan
var mer än offrets Knockback (innan rustning)
måste offret slä under D Ex, eller till häJt,
under Riding för att inte trilla omkull. Om man
faller frän häst tar man 1d6 skada genom
rustning.

om skadan går igenom rustningen dras den
av frän offrets Hitpoints pä vanligisätt.
skador som i ett slag överskrider Major
wound har klart allvarliga effekter och gör
offret till invalid för resten av äventyret.

Tar man mer än halva sina Hit points i
skada har man sedan -5 på allt fysiskt kriivande
nag gör. Gäller dock inte om man gör första
hjälpen på sig själv. När man tagit tre
fjärdedelar av sina HP åir man medvetslös.
Hoppas du behandlat dina vänner vä1...

f-^orsc*hyLyen
Ett lyckat första hjiilpen slag ger tillbaka lika
många HP som offret har Healing Rate. Om
den g9s fort kan den negativera ett maj or
wolrnd.?

?

CDoåft<ofiorrer t scriÅ

Mer iin etl mäl -5
Liggande på marken -5
Tagit mer åin halva tIP -5
Brottning mot vapen -5
Kniv mot stridsvapen -5
Varje våin i vägen -5
Mot Vildsvinsspjut -5
Mälet till häst -5
Anfall mot häst +5
Enbart försvar +5
Lans i anstorrnning +5
Vildsvinsspjut +5
överrasknirig +5
Liggande Mål +5

Per extra mål
Ej Brottning,kniv

P.gt9lg".
För Vildsvin
Anfallare till fots
Endast vildsvin
Kan inte skada

Mot vildsvin
Oridderligt
Oridderligt



\l
§lot
oI!äl
SI\. I

!l
\talral\t
el\l.§l-l
sl
G]
a.l
.3
if.a\
a.
o-§
or,
o
a.
o§.
Rqr
t

§a
§!
.!
§
o
ca

-ta

§t
§\
R
§
tA
6e
§\a
tö

B
th,

o
,fa

B\
s(,

.!r.
t,\.



l)elrtdrogon Lincon-öö öö-,(.)5-I3

Spelo,rinfortr,c;-lon

Lunecce Cozr,s.\\/otJ,
cedwirin åir alldeles för. seriös. om man

bara kunde liva upp honom lite. Men det iir
inget roligt att skåimta med någon som tittar på
en som om man vore någon sorts djur. Du
begnper dig inte på honom.

Chantadour. Åh, alla damers dröm! En
iikta 'vecko-revy' riddare. Tänk om han kunde
sjunga nedanför mitt fönster i månskenet... om
han inte gör det snart skall jag wida näsan av
honom!

Cyderic. Det iir stikert din familj som skic-
kat cyderic för att hålla em öga ptdig. De åir
gmöjligp! Det ?ir bara art försdka hålla sig
borta från honom så mycket som möjligt. Men
om det verkligen gäller sä kan han säkert
skydda dig.

Edemondix. En stropp som tror att en ro-
mersk familj tir finare än en saxisk. Pä mig har
han inte en chans! Men han ser ju bra ut och
har status. Man kanske skulle visä honom vem
som egentligen beståimmer?

Eordorad tr ganska hygglig näir han inte
predikar. Då kan inget stoppa honorn. Han
förstör det goda intryck han kunde göra genom
sina religiösa fånerier. Dessutom tittar hän inte
ens ät mig!

Geffdallan tir både stark och sör. Dessutom
har han ett humör som gör honom titl det
perfekta offret. Han blir oftast ilg, men gör allt
för att inte visa det. Ibland tittar han på dig nåir
han tror att du inte ser det. Han börjar väl-lära
sig att se upp.

Lunette Cotswold. världens medelpunkt.
Som adelsdam skali man vira högdragen-, stolt,
ylnlig, välbildad, kysk och tillbakadragen.
Undrar om det verkligen åir våirt besväret?

Religion. Hemma tror ni på Wotan, Tor och
Freja. Britterna tror visst pä solen, jorden och
vite krist. Du tir inte säker på vilka som ger
mest tur. v"T- bnq sig, liySt är i alla fall .ior.
roligf'för att slösa§ Uort pä fånCrier.

Länsherren. Alain iir väl en söt liten kung!
Honom måste man ju vara lojal mot. Familjen

stödjer naturligwis varandra till sista man. En
oförrätt mot familjen kan bara botas i blod
eller silver. Dina fem broder kan hälla god
vakt över dig. Lita på familjen bara.

vildsvinsjakt. Du har hört talas om*Jungfrukn9pet", 
trär man lämnar en vtln jung-

fru ensam sjungandes.i skogen. Dä skall besten
komma fram till henne. om hennes tankar iir
rena kommer han sedan att somna i hennes .

sköte. Annars var visst resultatet gaqs-ka otrev- 
,jligt. väna jungfrur är väl inget prob1effi, men

rena tankar... Man kan ju pröva med ett par pi- i

lar först.
:

Pojkar iir sd söta. 
'Men 

egentligen iir Lu-- '

nette ganska omogerr. Om någon Etir seriösa ;

närmanden liir hon bli ställd. Men man kan ju i

alltid prata om de diir fem brtlrCern&...

skämt geJ livet mening. Man måste ju visa
viirlden hur fånig den är. Ällt och alla ärlegala
måI. Till exempel har du planerat ett litet
skämt nu till middagen. Du vet närnligen att
stadsvaktens befälhavare skall hålla tal. öch de -
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Sp.t^-rnfc.rlntar.lon

Cedraririn op pwÅeri
Cedwirin Pwderis son har alltid ansems

som vis och förslagen. Därtor blev du vald att
resa till sydkonungens hov och liira dig deras
seder. Du vet inte 

-'rem 
din far dr, och irriteras

av de andras manschauvinism. Det är ju
modern och starnmen som iir det viktiga.

Chantadour ålr en fåne som försöker spela
bard. Han kan säkert inte ens hundra av de
gapla tpade-rna. (Celtiska dikter) Men sjunga
och spela iir han riktigt bra pä. Det bästa tir nög
att behandla honom som den narr han är.

- cyderic. sil(arna iir den senaste vågen av
invaderande folk. Att modern kan ftxda sådana!
Just Cyderic verkar inte viirre iin alla andra.

Edemondix. Innan saxarna kom romiuna.
De var knappast bättre. Men de försvann och
liimnade bara några fånar kvar. Låt dem släss
med sixarna, sä kanske bäda går under.

Eordorad åir den mest respektable i säll-
$apet. Men vad han har missforstått mycket.
Att tro att Graal iir ett kristet föremåi, niir
varenda litet knytt vet att det iir Brans kittel!
Om man bara kunde bryta igenom hans
onaturliga kyskhet och hymlande ödmjukhet
skulle man nog kunna göra en man av honom.

Geffdallan iir både listig och stark, en riktig
barndomsvän. Han bodde på slätten och ni i
kullarna. Hedning liksom du, men ack sä svag
i tron. Men det iir skönt att ha den bäste loigl
aren i gruppen pä sin sida.

Lunette Cotswold. Det åir bra när främ-
lingarna tar med sig sina egna luder, sä kanske
de lämnar de riktiga kvinnorna ifred. Men
Lunette skulle nästan vara respektabel om hon
inte var främling.

-Religtol. Allt, djur, fder, människor, ja till
och med främlingar, är moderns barn. Allt
skall respekteras. Men ni i kultarna äir moderns
speciellt utvalda. För er har hon visat sitt rätta
ansikte.

Drottning Imane, Alains maka, verkar va.ra
en klok kvinna. Men hon låter sin man prata

alldeles för mycket. Aven Alain verkar annirs
kompetent som krigare och make. Man skall
dock aldrig lilu för mycket på sörliinningar.

vildsvinsj.akt vildsvin iir furstligu djur,
pory gittar qtt jagas. Bara man iir ärlig mot clem
brukar de !åqa sig fiillas. En ensam kiigare som
ftiller ett vildsvin får stor akuring.

Kvinnor är allt. De dr nödvändiga som
mtidrar, vänner, systrar, älskare och joiaurut-
zre. Stammen råiknar sin rikedom i lorinnor och
barn. En kvinna har en eller flera ffifu, allt som
hon behagar. Sydliinningarnas kvinnor iir som
daggkåpans vatten. Läskande men inte våirt att
spara.
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Spet^rtnforrnorritort

Chffi1; w
Cedwirin iir den mystiske skaldrypen. Ert

verkligt fynd som obildad barbar be-traktad.
Man väntar sig hela tiden att fä höra stora san-
ningar frfui hans mun.

Chantadour foddes och växre upp i Lon-
donium. Dåir studerade han musik oc=ti svåirds-
konst. För några är sedan intogs staden av sax-
are och familjen flydde. Efter möten med
diverse rowiddare och rövarband var det bara
du, Eduard kva^r. Dä bytte du namn och blev
chantadour, den sorgsne tnrbaduren. sedan
dess har du vandrat runt i Britannien. Du söker
förgäves efter din familj och efter den stora
skönheten.

cyderic. vilket kraftfullt namn till en
l«aftfull man! Han iir urkraften som bor inom
oss alla. Tyviirr päminner han som saxare
ocksä om din flykt frän Londonium och din
åilskade familj. Men det kan inre han hjälpa.

Edemondix verka^r vara en träkig ämbets-
pannat)rp. Han har deras vanliga, fåniga över-
lägsenhet. Ignorera honom om du kan. 

-

Eordorad har en annan sorts storhet. Han
iir den som offrar sig for andra, den sant
tragiske 4guren. Det skulle inte förväna dig
om han d9g en heroisk död snart. En triatte
viird ett od6.

Geffdallan iir ett poetämne. Tyvåirr har han

4drig fått gågon chans att utveckla sin talang
där ute i vildmarken. Det enda han verkligen
kan iir slåss. Men trevlig dr han.

Lunette iir den andlige vilden forkropps-
ligad i kvinnlig gestalt, en verklig Diäna.
(romgrskt narrn på Artemis, en grekisk jakt-
jungfru gudinna) Hennes pilar är minsi lika
dödliga för männens hjtirtan som för skogens
djur.

Religion Alla dessa gamla berättelser iir
underbara. Man kan göra balader av nästan
varenda en. Men någonltans lå.lgl inne söker
Chantadour äågot, han vet inte rifiigt vad.

Länsherren. Nu har du fätt tjänst hos kung
Alain av Escavalon som tnrbadur och krigare.

Escavalon är ett av de fä civiliserade
kungadömen sorn finns kvar. Folk här inser
inte hur bra de har det. Ett sädant rike måste
försvaras!

vildsvinsjakt' borde inte vara" sä svårt.
vildsvin iir ju kungliga djur, de'måste älska
musik. Du kan en sång om några som lockade
ett^ lejon in i en grotta med fl6jtspelande.,..Det
måste våiI fungera på vildsvin ock§å. i

t,

Flickor ger livet mening. De iir viirda att
beundra, uppvakta, dyrka. Men du har hittills
ir-rte lyckats hitta någon som du verkligen kan
skänka ditt hjåina till. Den vackraste d; sett iir
drottning Imane, kung Alains maka. Men att
uppvakta henne vofö ju föirädbri...

Pengar, har du liirt dig pä dina resor, är'
nödvändiga. Pengar räknai i librum och
denarii. Det gär 125 denarii på ett librum. En
natt på ett väirdshus kostar ungefiir en denarii.
Du har för tillriillet tolv.

Godtycke har du ,.rkligen drabbats av. Det
har gjort dig till dess bittra fiende. Lag och rätt
mäste gälla! Annars iir det bara de st-arka och
brutala som fär sin vilja igenom.

Rustnr-ng åir bra i strid. Men sä klumpigt.
9!tu går dU utan rustning och hoppas atf &,
ftiktkönst skall skydda digl r r .
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cedwirin. Alla britter å[r kufar, men ced-
wirin är extrem. Bäde in och utätriktad, talför
och t{sl, trevlig och förrädisk. Du besnper dig
inte pä honom.

chantadour kan onekligen sjunga och
spela. Men innerst inne tror du att han iir en li-
smande ormtyp. Han iir säkert ute efter
Lunette! Ge honom inte en chans!

cyderic cotswold. Du iir en ung saxar-
krigare av cotswoldfolket, den bäste i din
ålder. Din far är en enkel bonde men du
hoppas pl att kunna förbätrra din ställning. Det
gör man bäst genom tyst, lojalt arbete. Att inte
tala alls iir bättre tin att tala ovist.

Edemondix. En stropp som ffor att en ro-
mersk familj iir finare än en saxisk. Det vore
dock inte så bra om han dog, ni iir beroende av
handeln med romama.

Eordorad iir den typ av krigare ni saxare
aldrig liirt er slåss mot. En fanatlsk kavallerist.
Sen tror han visst på nån gud också. Det brukar
de visst göra. Reta honom inte!

Geffdallan verkar vara en duglig krigare
for att vara britt. Han har ett öppet och ailigt
sätt som du gillar. Det har du dock inte visät
for någon. Han pratar for mycket.

Lunette Cotswold iir dotter till din hövd-
ing. Eqn mäste åiras över allt annat! Du har, på
eget initiativ, ätagit dig att skydda henne mot
allt ont. Ett bra sätt åir att hiingä upp detta onda
i ett träd med ett spjut genom magen. Hennes
minsta önskan iir din lag. Du har en viss för-
rnåga att försrå vad hon vill uran att hon behö-
yer-fräga och då skall du förstäs agera. Cyderic
tir kanse l«ir i Lunette, men det eikanner han i
så fall inte ens för sig sjölv. Han cir enormt
svartsjuk.

Religion. Hemma tror ni på wotan, Tor och
Flrjq. Britterna tror visst p[ solen, jorden och
vite krist. Du iir inte siiker på villia som ger

',*mest''tur. Man fär väl pröva:"Men itrga gtrdari'i':'-"
ersätter en stark arm!

S pet^r in fo r rrt afr,cttl.

Cf&ric Coers-wotJ,
Länsherren Ert folk har svurit idioten kung

Alain trohet. Så du lyder honom tills dinä
klanledare säger annorlunda. 

.,

vildsvinsjakt vildsvin skall jagas till fots
med vildsvinsspjut (Greatspear'). Ättt annat iir
både fånigt, farligt och idiotiskt.

Flickan din har"du läinnat hemma. Hon iir
en brittisk slavinna som du frigett. Ni skall
gifta er nästa sornmar. Det iir ingen id6 att
§läpa omkring på henne, hon kanske rymmer.

Lr
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aV V.rlc*

Cedwirin iir en helt ofartig barbar. Han kan
varken slåss eller använda kbntakter. Honom
kan man skita i.

Chantadour. En kultiverad man från det
stora Londonium. Den ende som skulle kunna
vara din like. Men han kan också vara riktigt
farlig. Det bästa vore om man kunde sätta hö-
lom pä plats sä tidigt som möjligt. Om du fick
honom som lakej skulle ingen i gruppen kunna
säga emot dig.

Cyderic är en farlig barbar. Han iir dock sä
barbarisk att han inte utgör mer hot än ett
vildsvin.

Edemondix. Du vet att du har högst status
här. om ingen av de andra blir dubbäd IIir du
bli det. Lite intrigspel skall väl kunna ordna
den saken. Men det tir praktiskt att ha dem
med, så att de kan göra grovgörat. För
uppdraget måste lösas, annars kan ditt an-
seende skadas.

Eordorad kommer från en gärd som lyder
under din far. Honom kan man nog få att lora
som man vill. Låter man honom bara hållas
med sin kristenhet brukar han vara foglig. Det
iir skönt att ha den bäste krigaren som va§au.

Geffdallan. Ytterligare en farlig barbar.
Han tenderil att ta till väldsamma metoder för
att lösa alla problem. Försök att hålla honom
lugn.

Lunette. En söt barbar. Man kanske skulle
försöka förföra henne? Inget allvarligt, bara
lite förstrtrelse pä ett tråkigt uppdrag.

Religion är en politisk fråga. Alla som riik-
nas håir i rakten är lcristna. Alltsä iir du kristen.

Länsherren. Det iir skamligt att en barbar-
kung som Alain skall kunna dominera landet.
Men det skulle vara svärt att hitta nägon bättre.
vi.behöver,trots allt, skydd från de verkliga
barbarerrra.

Spet-rinforlrr,af.tcrl
.lg&rrtc,rrd*

ont.

Vildsvinsjakt. om man vill ha vildsvin kan
man väl köpa dem på'marknaden. Det iir
förnedrande att behöva jaga.

Flickor iir ett legitimt nöje, bara det inte
blir några skandaler som kan förstöra ens
rykte. Hos barbarerna iir det ju till och med

Att slåss iir farligt och oftast fänigt. Du kan I
yisserligen lite självförsvar ( graiple) men

Fengar kan anviindas till allt. Du har gott
gB pengff och åir alltså mäktig. Pengar mäts i
Librum som motsvarar en Aurelis (romerskt
guldmynt) eller en årslön för någon fattig
stackare. De giriga legoknektarna §om Alain
kallar riddare vill ha betalt, hela tvä librum
varje är! 

:

-Intriger är ett maktmedel, ett sätt att sprida .
rykten och att höja sitt anseende. Med
Chantadours hjälp skulle du nog kunna göra :
vilka intrigspel som helst. Barbarerna roistär
inte intrigspel. Och allt de inte förstår kallar de r

Sil*rurn

,-
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Co,,.åc.rd
Fader Dorix var din fars vän och din store

liiromästare. Han liirde dig allt du kan, utom att
slåss. Du minns allt han sagt. Nu bor han pä
din faders gård.

Cedwirin iir mystisk. Han har försökt prata
med dig om din mor. vad angår det honom?
Sen iir han hednlng ocksä. Fader Dorix qpger
att man inte skall prata med hedningar. Än0a
verkar han ganska vis.

Chantadour har fått allt det goda i livet. En
frisk loopp, etr skarpt intellekt octr så iir han en
mästerlig fäktare. Och inte tackar han gud för
det. Det kommer säkert att gä illa i slutet. Men
nu har han det bra.

9y{.ric. En saxare. Formodligen farlig.
Fader Dqrix säger art saxare aldrig liommer till
himlen. Det iir synd om dem. Men han är en
bra prövning för din ödmjukhet. om du inte
klämt till honom på en vecka tir du såikert
ffimjuk nog.

Edemondix far tir din fars länshe re. Niir du
efterträtt din far och Edemondix efterträtt sin
sä blir han din ltinsherre. Tänk om man skulle
gä i kloster så man slipper är:\y'a... Edemondix
har alltid varit elak mot dig. Han får siikert
brinna i helvetet för det. Men då blir det ju din
plik! att hjälpa honom dåirifrån, han är ju din
länsherre...

Eordorad Din familj iir släkt med den
kungliga Galis klanen. Din farfarsmor liir ha
varit dotter till en bastard i familjen. Det gör
dig till ättling till Josef av Arimathea söm
förde den heliga Graal till Britannien. Diirför
iir du uwald att föra ett renr kristet liv och bli
gugs ljus pä jorden. Fader Dorix säger att man
måste v.ara S*juk för att tjäna gud: så du gör
allt du kan för art vara ö,cmjuk.-Det åir intJså
1ätt.

Geffdallan tir en sann krigare. stolt, ärlig
och modig. Du skulle vilja vara som han. Meä
han iir ju så okristlig. Han borde fått en bättre

"L uppfostran, tänk en sån stor riddare han" skulle
kunnat bli!

l)endf,,-gort Lincon-EE EE{5-13

;

Lunette lär vara $yster titl baronen av
Cotswold. De är saxare i Cotswold. Saxare
kommer inte till himlen. Men visst skulle
Lunette vara söt, sittande på ett litet moln i
himlen. Hon skulle siikert dia gud i..skägget....
Nej men hu, såna hädiska tankar!

Religion Fader Dorix har liirr dig en massa
om änglar och profeter. Så myckei sä att det
står ut genom öronen. Nu vill du ut och visa att
underverkens tid inte iir förbi. :, ,

Länsherren. Viirlden iir en pyramid, med
gud i toppen. under honom står påven, bisko-
pprga oqh Fnngerr. Under \ungen . står_ jag.
Under mig finns massor av böndär. Alla riräste
görq sitt bästa på den plats de fårt. uppror iir
syld eftersom det tir gud som styr alli.-Det iir
atlqå gud man gör uppror mot. 

-Men 
det kan

väl inte vira fel art föfsbka fä en lite bättre lott
i viirlden? Eller kommer man titl helvetet dä?

vildsvinsjakt. Du har aldrig jagat vildsvin.
Men det kan väl inte vara så svån. Det iir väl
bara att storrna rned lans så dör de viil?

Flickor är synden forkroppsligad. De biir
ansvaret for syndafallet. Men det var ju länge
sedan, kan verkligen alla flickor vara iä onäa
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Cedwirin dr som sagt din barndomsvän. Ni
litar helt på varandra. Om han bara inte var så
tillbakadragg,n. Han är troende hedning och
sätter stor vikt vid alla tabun och regler. Du
högaktar honom for detta, men tyckei att han
överdriver.

Chantadour En åikta bard. Även om han
påstår annat så har han en sund inställning.
Hans musik kan liva upp en kväll. och dät
finns alltid flickor i hans niirhet, så många atr
det blir över åt viinnerna. Men tiink om hän iir
ute efter Lunette? Den oskyldiga lilla flickan
måste skyddas!

Cyderic Du har börjat få en viss förståelse
för de underliga saxiska sederna sedan du
började hålla ögonen pä Lunette. Dock verkar
Cyderic vara ovanligi inåwåind, misstänksam
och förrädisk till och med för att vara saxare.
Han hälIer altrtid ett öga på Lunette. Siikert
rappgllerar han till hennes familj. Eller kan
han titrl och rned vara en rival? Hur som helst
iir det onörcigt att provocera honom. Även om
du tror att du kan slå honom i ärlig strid.

Edemondix iir en stropp. Hans illa dolda
förakt för er 'lantisar' gör hbnom olidlig. om
det inte var för hans fornäma fami[ och
undvikande sätt skulle du ha plattat till honom
för länge sen.

Eordorad Duglig och trogen som en hund.
Han tror verkligen pä sitt religiösa bjtifs. Inte
alltför smart av honom. Nåja, han göf ju ingen
ftirnär.

Geffdallan iir intelligenrast i siillskapet. Din
charm och miiktiga arm får alla problem att
vika. Ditt enda problem är hjärtat, men en stor
riddersman skall alltid vara 

-kär. 
Då slåss han

bättre. Och au slåss åir ju livets mening!

Lunette Cotswold har stulit ditt hjåina. Den
hiir gryggn iir det verkligen allvar. Allt hon gör
iir underbart. Titl och med hennes ohyfs iir
{pnj"fnde. Men hon iir ju ännu sä ung.'Du är
ifi"ce såiker pä ätt hon 'äf 'mogen .riog föf att'be- .'*

svara din passion. Att hon skulle-kunna vara
ointresserad har inte fallit dig in. Sen finns ju
hennes brörCer som man mäste räkna med. Hon

liif vara familjens ögonsten... Bara du lyckas
göra ett gott inuryck nu så ska nog allting gå
bra.'*,,0

^ B.figi-on har ingen sttirrb betydelse. Man
går i kyrkan till vite krist pä söndagarna och
dansar runt bålen och älskar den stora
gudinnan vid Belthane (värfesten).

Länshgrren, :Ledlyn Lydney, iir en ,un,g

framstående riddare. Han iir trogeil sin konung]
liksom du tir honom trogen.

vildsvinsjakt Hemma sa de att vildsvins-
jakt skall skötas rired stor varsamhet, vildsvin
iir farliga. Fångstgropar liii'vara bra.tMen det
tir ju fegt! Man får väl läta någon annan sköta
grävandet. Häst och lans liir i årlla fall inte vilra
så lyckat.

Flickor Lunerte åir ju ditt hjänas dam och
står i första rummet. Men än pä ett par fu lär
det inte bli allvar av. Sä ingen-kan våt klandra
9ig för mycket öm du r-oar dig lite. B ara
Lunette inte fär veta om det!
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