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Ett annorlunda Drakar & Denm]omerscenarIo.. 

Årets scenario till Drakar & Demoner är (sor vanligt :-)) inget klassiskt Drakar & Demoner. 

Det är varken high- eller lowfantasy och det är inte förlagt i Ereb Altor. Det regelsystem som skall 

tillämpas, om spelledare och spelare tycker att det är nödvändigt, är Expertsystemet. Detta för- 

utsätter en viss regelkunskap från spelledarens sida, men jag hoppas inte att detta blir några 

problem, Scenariots uppbyggnad kan kanske upplevas som lite komplicerat av lite mer oerfarna 

spelare och därför är det viktigt att spelledaren lugnt och sansat förklarar upplägget för spela- 

rna innan man drar igång. Vad gäller bedömning så är jag som konstruktör intresserad av att 

man som spelledare håller ögonen öppna efter hur spelarna gestaltar sina karaktärer, hur spelarna 

interagerar och till sist hur mycket man som grupp tillför scenariot för att få en bra helhets- 

känsla. Detta kan vara i form av humor, intressanta problemlösningar eller att spelarna lyfter 

fram egna dimensioner till karaktärerna och scenariot. Om det finns några frågor omkring sce- 

nariots innehåll eller struktur kan man ringa mig på 054-83 32 89 eller maila mig på e-post: 

gl2beje(Mstud.hks.se. Jag vill tacka alla spelledare som ställer upp och hoppas att ni och era 

spelare får en rolig spelstund. 

Beatrice Jensen 

En sanumnanfattyntne AV SCEN UN 

Scenariot ”Gycklarmod & Gudablod” handlar om ett litet gycklarsällskap som vid sidan av 

uppträdandena även ägnar sig åt stölder i större skala. Karaktärerna, den pompöse ledaren 

Reginaldo, den försupne f.d. vaktchefen Tarturio, den teaterälskande, veke Bastide och den för- 

klädde lönnmörderskan Thisbe (Moira), tar sig till staden Kazagar i södra Nablos för att genom- 

föra kuppen med stort K. Under förevändningen att de skall sätta upp pjäsen ”Den tragiska och 

hårresande berättelsen om den Fagra Atalantas bortförande” tar de sig in i dödsgudens tempel 

för att där ta reda på var ädelstenen Mortius Öga finns gömd och stjäla den. Templet får de 

tillträde till eftersom pjäsen skall sättas upp under ”Dödens Natt”, en natt då människorna går 

man ur huse för att med vilda fester och danser driva gäck med döden och dödsgudens makt. 

Ädelstenen är dock mycket hårt bevakad och svår att nå men det finns katakomber under 

hela tempelområdet och genom leta reda på den gamle byggherren, Matteo Byggmästare, kan 

de få tillgång till en högst otillförlitlig karta som leder dem runt i katakomberna. Karaktärernas 

försök att skaffa information om ädelstenens förvaringsplats kommer att försvåras under deras 

vistelse på tempelområdet då pigor kommer att följa dem hack i häl för att tigga till sig roller, 

vakterna och munkarna kommer hänga efter Thisbe, översteprästen kommer ansätta dem för 

” att diskutera det teologiska innehållet i pjäsen. De får en mängd groupies efter sig kort sagt. 

Maktförhållandet i gruppen mellan karaktärerna och sökandet efter ädelstenen kommer att 

försvåras än mer när en vän till översteprästen kommer och får uppdraget att regissera 

pjäsen. Talesin Berättaren är hans namn och han kommer att dela ut rollerna till pjäsen 

efter eget behag samt tvinga dem till att repetera, hårt och ofta (se det medföljande ma- 

nuset som skall delas ut till varje karaktär). Detta vänder upp och ned på gruppen 

samtidigt som ”Dödens Natt” närmar sig med stormsteg. 

                            

   

Parallellt med denna handling har vi bakrunden och den sanna orsaken 

till seenariots handling. En av de mäktigare gudarna, Melkior, önskar att 

driva med några av de lägre gudarna vilka är Atalanta - skönhetens 

gudinna, Jovialus - dryckenskapens gud, Livius - krigsguden och 

Mortius - dödsguden. 

 



Det är Melkior som planterat idén om stölden hos Reginaldo samt försett honom med en 

lämplig pjäs. Han styr det hela förloppet, iklädd mänsklig gestalt som Talesin Berättaren. I en 

följd av parallella scener får spelarna ta rollerna som dessa lägre gudar. Dessa lägre gudar får i 

deras inledande scen besked om att de inte är välkomna på den årliga gudafesten eftersom deras 

”troendekvot” halkat efter. Det ryktas i gudakretsar att dessa låter människorna driva med dem 

hur som helst och att det till och med skall sättas upp en pjäs om dem under ”Dödens Natt”. 

Självklart måste de ta tag i detta. Under de följande scenerna kommer gudarna stiga ned till 

staden, upptäcka att deras krafter håller på att sina bort och att de måste handla. Kanske smyger 

de till tempelområdet för att studera de ihärdiga repetitionerna. Det är dock inte förrän under 

Dödens Natt” som de släpps in på tempelområdet och då är föreställningen i full gång, Gudarna 

upptäcker att de för varje rungande skratt från publiken blir alltmer svaga och att situationen 

blir alltmer desperat. Vad skall de göra? Med varje gud följer också ett ”Gudomligt ingripande”. 

Trots att de håller på att förlora sina krafter kan de försöka påverka handlingens förlopp lite. 

Dessa ingripanden kan spelas ut när som helst under scenariot och kommer då påverka hand- 

lingen för spelarna och det är spelledarens roll att förmedla dessa förändringar och konsekvens- 

eran av dem. Dessa ingripanden är scenariots vilda kort och kan innebära en hel del sanslösa 

situationer säkerligen. 

Scenariot är baserat på en handling där spelarna gestaltar karaktärer, som under spelets 

gång tar på sig roller i en pjäs och repeterar samt att karaktärerna faktiskt även får gestalta 

dessa roller, gudarna, i en serie parallella scener. Det är viktigt att spelledaren förklarar detta för 

spelarna samt de faktumet att de kommer ha möjlighet att påverka handlingen i form av dessa 

gudomliga ingripanden, Detta var sammanfattningen av scenariot. Härefter följer en genom- 

gång av staden, tempelområdet samt ett förslag på scenariots förlopp, med situationer och 

spelledarpersoner beskrivna. Men först en kortfattad genomgång av karaktärerna och de gudar 

som skall gestaltas av respektive spelare. Då scenariot är mycket karaktärsdrivet rekommende- 

rar jag spelledaren starkt att läsa igenom karaktärsbladen noggrant. 

-Thisbe: Hon är en vacker, förklädd lönnmörderska vid namn Moira Keller som reser med 

gycklarsällskapet för att i de olika städer de besöker hämnas på det lönnmördargille som väg- 

rade henne medlemskap p.g.a. hennes kön. Hon har börjat att uppskatta teaterlivet mer och 

mer dock. Har ett ett begynnande intresse av den unge Bastide. Thisbe spelar i den parallella 

gudahandlingen Atalanta, skönhetens gudinna. 
   

  

   

    

    

   

    

-Tarturio: Han är en kraftig, fördrycken, f.d. vaktchef vid slottsgardet som till sin stora 

skam nu försörjer sig på stölder och sjaskigt skådespeleri. Har starka faderliga känslor för både 

Thisbe och Bastide. Tarturio spelar i den parallella gudahandlingen Jovialus, dryckenskapens 

gud, make till Atalanta. 

-Bastide: Han är en ung, vek och lite tafatt man med ett brinnande intresse för teatern. 

Han har stora ambitioner men är lite av Askungen i sagan. Han sliter hårt i sällskapet och 

lider av dåligt självförtroende kombinerat med en tragisk och outtalad kärlek till Thisbe. 

Bastide spelar i den parallella gudahandlingen Livius, krigets gud, Atalantas älskare. 

-Reginaldo: Den självcentrerade ledaren för sällskapet, mannen med ett girigt 

sinne och enorma tjuveriambitioner. Han utnyttjar den tacksamhetsposition som 

de andra karaktärerna står i gentemot honom. Det är hans maktposition som 

lär rämna under scenariot om allt går väl. Reginaldo spelar i den paral- 

tella gudahandlingen Mortius, dödsguden. 
 



Nablos, ett söderns land. 

Nablos är ett land beläget söder om de omkringliggande länderna Kairgen, Lindiellar och 

Sjenor. Förra årets Drakar & Demonerscenario utspelade sig i en viktig gränsstad mellan dessa- 

länder. Denna stad, Cairleven, gick under i slutet av förra scenariot och detta scenario tar vid 

nästan et år efter detta skett. Hanlingen är inte kopplad med förra årets annat än att Moira var 

en av de karaktärer som flydde från staden och är med i årets scenario. 

Nablos är ett kryddornas och den gassande solens land. Landskapet består av böljande 

kullar, klädda med cypresser i vars skugga herdar sitter och vilar ut, Scenariot utspelar sig i 

södra delen av kungadömet, i den gamla staden Kazagar. Staden ligger längs en gammal karavanled 

som fortfarande används flitigt av karavanförare som handlar med siden och kryddor. Längs de 

trånga stenbelagda gatorna skriker gatumånglare ut sina varor och besökare vandrar förundrat 

runt bland de exotiska basarerna med dess tunga kryddofter hängandes i den kvava luften, 

beskådandes de luxuösa mattorna och tygerna som bjuds ut. Krämare, gatubarn, ficktjuvar, 

munkar och präster från stadens olika tempel, prostituerade, köpmän och lurendrejare rör sig 

längs dessa trånga gator och folkvimlet tycks vara en ständigt strid ström som rör sig innanför 

stadens murar. Människorna här är öppna, glada och med en stark känsla av levnadsglädje, 

kombinerat med ett starkt behov av att lura av alla så mycket pengar som möjligt. Alla i staden 

lever på handeln på ett eller annat sätt, vare sig de tillhör den mer välbärgade köpmannaklassen 

som bor nära det stora tempelområdena i centrum eller driver runt i stadens slitna glädjekvarter. 

Jag lämnar mycket upp till spelledaren att lägga detaljer som specifika värdshus, bordeller eller 

olika handelsstånd då det inte går att förutsäga vad spelarna tar för sig eller vart de går. Det 

viktigaste är dock att förmedla stämningen i staden. 

Dödsgudens tempel... 

Kazagar är p.g.a. en månghundraårig handelstradition är stad med många olika religioner 

och de olika gudatemplen är situerade i centrum av staden. Man hyser vördnad för de olika 

gudarna i staden och frambringar offer och den religiösa verksamheten är nästan av lika stor 

betydelse som handeln. Religion och den religiösa stämningen i detta scenario gränsar mer åt en 

stark ödesmättad vidskeplig inställning hos gemene man och inleds det några diskussioner kring 

ämnet är det detta som bör lysa igenom. 

                        

   

Ett av de större tempelområdena i staden är Mortius tempel. Detta muromhägnade om- 

råde, en grön lugn oas mitt i den livliga staden, med svala pelargångar och stilla källor, ger 

intrycket av att tiden slutat existera innanför den höga stenmuren. Byggnaderna är av vit- 

kalkat tegel, med långa pelargångar och stora, svala öppna rum. De gamla byggnaderna är 

omgivna av gräsmattor och dungar av träd där munkar vandrar längs de små grusklädda 

gångarna. Av den medföljande kartan kan man se ett antal stora byggnader och dessa är: 

- Stallet och vakthuset. Vakten består av en styrka på 20 man som patrullerar områ- 

det regelbundet eller står vakt i templet. Vakterna bär turban, läderharnesk och svarta 

mantlar och är beväpnade med metallsköldar, hillebarder och bredsvärd. 

- Biblioteket, reflektoriet och översteprästens boning. Denna stora rektangulära 

byggnad i två plan är på bottenvåningen fylld av ett arbetsrum med rader av 

gamla skrivpulpeter där munkar sitter böjda över slitna pergamentsblad och 

det stora biblioteket. 

 



På den andra våningen ligger översteprästens audiensrum, ett stort, ödsligt rum med rader 

av stöttande pelare och en stor stenstaty av dödsguden med utsträckta, hotande armar. Tvärs 

över de två rektangulära gräsytorna och en liten porlande källa ligger en exakt likadan byggnad 

och detta är... 

-dormitoriet där alla munkarna (12 munkar och 4 noviser) sover i sina enkla celler. Här 

finns även gästsalarna som är tre rum om fyra sängar med en mycket spartansk inredning 

pestående av hårda träbristar med ett litet träbord i varje rum, med ett tvättfat i keramik. I denna 

byggnad ligger även det stora köket där det är mycket liv och rörelse. Här hänger torkade kött- 

remsor och växter från bjälkar i taket och den enorma öppna spisen står enorma grytor och 

grillspett. Det stora arbetsbordet i centrum av köket är belamrat med keramik och varor av olika 

de slag och väggarna är klädda av hyllor, belamrade med stora kärl och krukor. I ett litet svalt 

rum bredvid köket ligger skafferiet och här finns en trappa ned till vinkällaren. I de svala gång- 

arna står enorma vinfat lagrade. Kökspersonalen består av två kockar, en hushållerska och tre 

pigor och tre drängar, tillika stallpojkar. 

-Längst in på tempelområdet ligger templet, som är en hög byggnad av vit marmor. Mur- 

gröna klänger upp längs sidorna av templet och detta gör att templet därför ger ett frodigt och 

levande intryck (vilket säkerligen inte lär behaga Mortius). I det stora tempelrummet står ett 

enormt altare i marmor där människor pär fram djuroffer som slaktas och offras till dödsguden 

i de två stora fyrfatensom står predvid altaret. Härinne är det belysningen mycket dämpad och 

doften av rökelse och bränt offer ligger tungt i luften. Vakter är utposterade på sju olika platser 

i tempelsalen och minst fyra munkar finns närvarande för att ta emot offer från besökare. På 

nätterna skjuts de stora gnisslande träportarna igen och vakter står utposterade. Bakom en stor 

järnbeslagen trädörr ligger tabernaklet, det lilla rummet där gudastatyn bevaras och dit endast 

översteprästen och de två äldsta munkarna har tillträde. Statyn i sig står på ett litet stenbord och 

den är knappt en meter hög. Statyn är klädd i ett svart sidenstycke svept omkring den magra 

kroppen. Huvan vilar över axlarna och i det magra hålögda gudaansiktet vilar en svart ädelsten 

i den ena ögonhålan, ondskefullt glimmande. Stenen är stor som ett hönsägg och är oslipad. 

-Under hela tempelområdet och hela staden för den delen, löper gamla katakomber som är 

i mycket dåligt skick. I dessa trånga gångar vilar dammiga penknotor från forna tiders munkar 

staplade i utgrävda hyllor. Dessa gångar har rasat på vissa ställen och är mycket komplicerade 

att hitta i. Det går att ta sig ned i katakomberna från vinkällarens raserade hörn och från bakom 

en bokhylla i reflektoriet, En av gångarna, mycket svår att hitta dock, leder till templet och 

mynnar ut under ett av fyrfaten i en dold gång. 

Spelledaren kommer att förses med kartor över tempelområdet, staden och katakomberna 

vid spelledargenomgången, innan första passet. 

  
  



Ett nöjliet förlopp. 

1. Sällskapet anländer till staden. De letar sig fram till templet och söker audiens hos 

översterpäst Ozmyndibad den Gamle som de får efter en stunds väntan. Nu gäller det att karak- 

tärerna lägger fram sina kort väl. Vad är det för pjäs? Vad handlar den om? Har den ett teologiskt 

värde?? Hur skall de göra reklam för sig?? Efter en stunds diskuterande tillåts de att slå upp sin 

scen mot muren bredvid dormitoriet under allas nyfikna blickar. 

2, Karaktärerna få en möjlighet att bekanta sig med området och de påträngande innevånarna 

som börjar göra sig påminda. Kanske frågar de runt, lägger de ned tid på att få upp scenen och 

börja repetera. Ett bra sätt att få dem att börja repetera är att pigorna börjar tigga till sig roller 

och fråga om dessa är tillsatta. Detta kan tvinga Reginaldo att dela ut roller efter eget godtycke. 

(OBS. Gör det klart för karaktärerna att templet är mycket svårt att ta sig in i och påminn 

om den ständliga bevakningen. Det krävs en genomtänkt och fiffig lösning) 

3. Under natten kan det vara bra att göra det första klippet till gudagruppen. De befinner 

sig i Atalanta och Jovialus hem, liggandes till middags ute i lustgården när Gideon, gudarnas 

budbärare kommer och besöker dem. I en nästan föraktfull ton förklarar han att han är sänd av 

den övriga gudaskaran för att få dem att ta tu med en viss pinsam situaion som håller på at 

utveckla sig i staden Kazadar. Det är dags för den hedniska och uppstudsiga ”Dödens Natt” igen 

och denna gång kommer en pjäs sättas upp i Mortius eget tempel. Hur mycket mer av männis- 

kornas uppstudsighet skall man tåla. De måste ta itu med detta, det kan drabba fler gudar. Vad 

handlar denna pjäs om?? Går det att stoppa det?? Tills dess att gudarna rett ut detta är de inte 

välkomna på den årliga gudabanketten som skall hållas om ett par dagar. Låt dem diskutera och 

försöka komma på en plan. Försöker de att handla från långt avstånd märker de att de är 

förvånansvärt svaga. 

4, Under dagen fortsätter karaktärernas rekogniscering av området och sökandet efter in- 

formation fortskrider. Kanske har de nu hört om katakomberna och Matteo Byggmästare? Efter 

ett tag dyker Ozmyndibad den Gamle upp och presenterar dem för deras regissör, Talesin Berät- 

taren. Har de varit ute i staden på ärenden bannas de av Talesin som genast vill diskutera pjäsen 

och påbörja repetitionerna. Hur är rollerna fördelade?? Det duger inte! Talesin ger Bastide rollen 

som Livius, Reginaldo får rollen som Mortius, och de övriga två är väl ganska lätta att lista ut. Nu 

börjar helvetet.    

    

                

   

5. Klipp till gudagruppen igen. De har peslutat att ta sig ned till staden, iklädd mänsklig 

gestalt. Detta för att utröna vad som pågår, vad pjäsen handlar om och försöka att stoppa den. 

Staden blir en chock för dem. Det var länge sedan de vandrade bland dödliga och mycket har 

förändrats. När de stöter på stadsbefolkningen kan kanske en del konflikter uppstå och då 

märker de att de är berövade sina gudomliga krafter. De är alltför svaga för att ens ta sig 

tillbaka. Ve och fasa. Kanske tar de sig fill tempelområdet där de släpps in med de andra 

besökarna, under uppsikt. Där kanske de snappar upp någon rolig scen karaktärerna haft 

under repetitionerna och förfasar sig återigen. Vad är detta?? Har det ens hänt? Ingen av 

de kan komma ihåg några detaljer. Beter de sig illa slängs de ut. Efter ett tag stängs 

templet. Staden är full av pergament som gör reklam för pjäsen och berättar om 

premiären som skall hållas under kvällen därefter. Vad skall de göra??? | 

6. Nu börjar kanske gudarna att spela ut sina gudomliga ingripan- 

den om borde påverka handlingen en hel del. Kom ihåg att dessa kan 

ses som både en förbannelse och välsignelse. 

 



Om Atalanta spelar ut sitt ingripande, ta då ut den drabbade spelaren och förklara situatio- 

nen. När Livius spelar ut sitt inripande märks resultatet genom greppade hinkar som med en 

förvånandsvärd styrka går sönder, en klapp i ryggen som slår omkull någon, ett handslag som 

får benen i handleden att knaka. Mortius inripande lär bli det mest bisarra. Tempelområdet är 

hemsökt på vissa platser, framförallt i dormitoriet, reflektoriet och i vinkällaren, och i katakombe- 

rna naturligtvis. Vålnaderna är överförtjusta över att någon dödlig kan se dem och kan prata 

med dem så personen i fråga lär bli överrumplad med frågor av olika de slag, vissa vålnader 

fnyser kanske och pratar om att de var bättre på deras tid när dödliga och vålnader inte kunde 

tala med varandra, vissa kanske vill berätta om hur de gick hädan i den där groteska sjukdomen 

vars vidriga sjukdomsförlopp med alla de vidriga detaljerna han är mer än villig att berätta om. 

Det är finns vålnader efter gamla vakter, munkar, överstepräster, arbetare förolyckade i 

katakomberna. 

Katakomberna i sig är nästan omöjliga att hitta i. De lär snart upptäcka att Matteos karta är 

nelt obrukbar och kanske helt livsfarlig, Överallt stöter de på ras med förmultnande lik halvt 

begravda. Det knakar och rasar grus från taket. Om någon av dem fått gåvan att tala med 

vålnader lär katakomberna vara en mycket obehaglig plats att vara på. Här finns det för många 

vålnader. 

Annars fortsätter repetitionerna med outtömlig entusiasm från Talesins sida och gruppen 

borde vara upptagna med att repetera, försöka smita undan för att planera stölden men ack så 

det blir. De tycks finnas intresserade personer överallt som vill tala med dem, be dem om tjänster 

samtidigt som de vid detta laget lär ha personliga problem i gruppen. Kvällen närmar sig och det 

är dags att förbereda sig för nattens föreställning, Hur förberedda är de?? Under kvällen väller 

det in fulla och glada människor in på tempelområdet och bakom förhängena kan de följa män- 

niskornas ringdanser runt på tempelområdet. Snart är det dags för premiären och Talesin är i 

upplösningstillstånd. 

7. Klipp till gudagruppen. Det är kväll och ”Dödens Natt” är i full gång. På gator och torg 

dansar människor runt och hånar gudar vars tempel de dansar förbi. Kanske tar de sig in i 

Mortius tempel för att få en bra plats till föreställningen. Vakter står framme vid scenen för att 

hålla undan folkhavet så scenen är mycket svår att nå. Tempelområdet är nu fullt av folk. 

Föreställningen börjar och gudarna kan både se och höra publikens reaktioner. På scenen 

förlöjligas de av människor som försöker gestalta dem, Publiken gapskrattar åt de dråpliga si- 

tuationerna och för varje skratt känner de sig svagare och svagare. Vad skall de göra??? Kanske 

skapar de förvirring?? Har elden brutit lös?? Staden är anfallen!! Det är upp till spelarna att hitta 

på någon rolig lösning här. Vilken lösning de än väljer lär det säkerligen gynna den riktiga 

karaktärsgruppen då stölden säkerligen blir lättare att genomföra om fullt kaos råder. 

8. Klipp över till slutet och den riktiga karaktärsgruppen. Då det inte går att förutsäga 

vilken sorts plan spelarna lär ta till för att genomföra stölden är det bara för spelledaren att 

försöka att hänga på vid detta laget. Viktigt är dock att spelarna får ett roligt och stämnings- 

fullt slut. Lycka till. 

Slut 

  
   



Spelledarpersoner, antagonister och annat löst pack... 

Ozmyndibad den gamle 

Ozmyndibad är överstepräst i Mortius tempel och har varit det så länge någon kan minnas. 

Han är en liten, svag man, med kisande ögon och dålig hörsel. De späda axlarna tycks knappt 

klara att bära upp den tunga svarta sammetsrocken som är hans insignium. Han är en vänlig 

men högdragen man, med ett varmt intresse för teologi och trädgårdsskötsel. Han tar gärna med 

karaktärerna på långtråkiga och långsamma promenader på tempelområdet, diskuterandes dessa 

två favoritämnen. 

Talesin Berättaren 

Talesin är egentligen guden Melkior, förklädd till mänsklig gestalt. Talesin har så länge man 

kan minnas skött planerandet av tempelfestligheterna under ”Dödens Natt” och ges av 

Ozmyndibad uppdraget att regissera karaktärernas pjäs. Talesin är en kraftfull och energisk 

äldre man, temperamentsfull och lynnig, Han är klädd i en lappad gammal prästrock av svart 

sammet och bär med sig en sirligt snidad trästav som han slår i golvet med när han är upprörd. 

Han bär en liten svart kalott över det kortklippta grå håret och han drar ofta handen genom det 

korta grå skägget när han funderar. De grå ögonen har ständigt en listig och genomträngade 

blick som andra kan uppleva som mycket jobbig. Talesin är en svårtillfredsställd regissör som 

ständigt kommer att tvinga spelarna att repetera, hoppa mellan scener och akter, och avbryta 

repetionerna med högljudda rop efter mer angst! eller mer intensitet! eller mer inlevelset, stän- 

digt kommenterandes karaktärernas kroppsspråk på scenen, deras uttal, ja, kort sagt allt du kan 

komma på. Han skall vara en mycket enerverande karaktär som lustigt nog inte går att döda 

(knivar missar, gift spills ut...) och som alla känner men ingen kan berätta några detaljer kring. 

Luctretia 

Luctretia är hushållerska i templet och hon är en bestämd madam, med bestämda åsikter. 

Teaterfolk är löst pack som inte borde släppas innanför tempelmurarna. De förför tjänstefolket 

och ställer till med oreda, vilda fester och orgier. De stjäl också. Luctretia är en kraftigt byggd 

dam i trettiofemårsåldern med svart enkel klänning och ett stärkt förkläde. Det bruna håret är 

uppfäst i en stram knut och de ogillande bruna ögonen förföljer karaktärerna med vakande 

plickar och hon håller noga uppsikt över sin personal, 

    

   
   

   

   

    

   

    

  

Matteo Byggmästare 

Om karaktärerna pratar med personalen på tempelområdet eller människor i staden kom- 

mer de att få höra olika vilda berättelser om de hemsökta katakomberna under staden där män- 

niskor försvunnit, slukade av de gamla liken, uppätna av enorma råttor, dött på grund av ras, 

trillat ned i avgrundsdjupa schakt. Kort sagt, det går en hel del rykten om dessa katakomber och 

inga av dem är trevliga. Alla refererar till det senaste försöket att restaurera vissa av gångarna, 

då delar av staden var hotad. Detta försök skedde under tempelområdet och fick avbrytas 

p.g.a. de många olika tillbuden som decimerade personalen. Matteo Byggmästare ledde ar- 

betet för nästan trettio år sedan och han kanske vet mer. Matteo går att finna i en 

stenhuggarverkstad i stadens sämre kvarter och hän kommer att försöka rita upp en 

karta ur minnet Problemet är att han är halvt senil och därför blir kartan inte så 

tillförlitlig. Matteo är en kraftigt byggd, halvblind gammal man om knappt kan 

gå. Han sitter på en bänk i verkstaden, högljutt klagane efter uppmärksam- 

het. Han är en gnällig man som gärna talar om ( och tycks leva i) gamla 

dagar, ständligt kallandes personer för namn på gamla döda 

arbetskamrater. 
c 

 



Katarina, Selina och Lucia 

Dessa tre, fnissiga unga flickor med ömsom blyga, ömsom flörtiga blickar är hårt hållna av 

Lucretia och dör nästan av spänning då ett gycklarsällskap kommer att bo på tempelområdet 

under ett par dagar. Deta är en chans att få träffa spännande människor, prata om världen 

utanför och få en chans att kanske uppträda. De har alla skådespelarambitioner och vill mer än 

gärna lämna templet för ett dramatiskt, romantiskt liv i ett gycklarsällskap. De är grälsjuka och 

bevakar varandra svartsjukt och skvallrar gärna på varandra. De kommer att ta varje tillfälle i 

akt att studera repetitionerna, klänga på karaktärerna, smyga sig på dem när de är ensamma 

och tjata om roller och kanske en plats i sällskapet. Flickorna är i 16-årsåldern, med långa flätor 

undanstoppade under små vita hättor. De är klädda i svarta, enkla klänningar och har tyvärr 

mycket alldagligt utseende alla tre. 

Petro, Aron och André 

Dessa tre pojkar är stalldrängar och allt i allos på tempelområdet. De är 16-årsåldern och 

tycks ha en dålig kontroll över sina långa förvuxna lemmar och gör därför ett mycket klumpigt 

ntryck när de välter ut skottkärror med gödsel, tappar sadeldon och snubblar över hinkar, De 

föröker att vara lite karska och verka äldre men lär studera karaktärernas göromål storögt. 

Thisbe lär bli extra studerad. Visar hon dem uppmärksamhet lär de bli paralyserade av genans 

och sedan råka i slagsmål med varandra. 

Munkarna 

Denna gråa människomassa på ca 20 personer är en mycket blyg klunga män i alla möjliga 

åldrar och gycklarsällskapets närvaro lär definitivt rubba deras cirklar, Kanske vågar sig några 

på ett förtjust närmande för att konversera lite ovant om världsliga saker, kanske svimmar de 

om Thisbe försöker prata med dem, kanske blir de rädda för Tarturio. Det är upp till spelledaren 

att utnyttja dessa på bästa sätt. 

Vakter 

Även dessa är en massa som är upp till spelledaren att gör vad han vill med. Vissa av dem är 

nitiska, vissa av dem är lata, vissa är mycket intresserade av sällskapet och vissa kanske fient- 

liga. Om strid blir aktuellt kan dessa värden vara till nytta: 

STY 12, STO 11, FYS 12, SMI 11, INT 10, PSY 9, KAR 9 
Bredsvärd 12, Sköld 12, Närstrid 11, Spjut 13, Upptäcka fara 13, Smyga 12 

Området patrulleras på murarna av en styrka på sju personer och sju personer står vakt i 

templet under dagen. Två står vakt vid portarna under natten och två vid tempelportarna.samt 

två som patrullerar muren, Det är relativt svårt att röra sig på tempelområdet under natten, 

karaktärerna lär frågas ut och sker det ofta så lär misstänksamheten växa. 

     



  

  

  

Tauctuocio 

Vad en före detta vaktchef vid det nablosiska slottet, prisad för sina ärofyllda dåd i fler krig än vad han kon minnas, gör i ett 

gycklarsällskap är en fråga Tarlurio ofta ställer sig. Svaret finner han i flaskan, tillsammans med glömskan och smärtsamma fyllor. 

Vad hände med hans stolthet, hans krigarheder och hans levebröd? Utmanövrerad på grund av lismande adelsmäns intriger vid hovet 

som berövade honom det liv han var mer än nöjd med, Ivingades han att fly. Bitter och fylld av självämkan fog han till flaskan och 

det är den han greppar hårt när det blir för svårt. Var det inte för livet i gycklorsällskapet skulle han supit ihjäl sig för länge sedan. 

Som en ung och ambitiös krigare avancerade Tarturio i rank vid hovet och efter ett mycket framgångsrikt krig mot Kairgen erhöll 

han den avundade posten som vaktchef vid det kungliga slottet Livet som soldat var fyllt av vin, villiga adelskvinnor och sång. Då 

och då drogs Noblos ut i krig mot grannstaterna och detta gav Tarturio chanser aft rasa ut på slagfältet. I själ och hjärta skulle han 

alltid vara krigare och livet vid hovet kunde bli för mycket för hans okomplicerade läggning. Det var dock livet vid hovet och en 

olycklig affär med en adelskvinna som stjälpte hela hans karriär. Den föroräftade mannen lyckades få honom efterlyst för stöld av 

juveler och han vingades fly Nablas. Skammen fick ett stadigt grepp om honom och har inte släppt taget sedan dess. Han drev runt 

från stad fill stad, drack slut på de få tillgångar han hade kvar, fylld av bitterhet. En kväll räddade hon livet på en man som blev 

anfallen i en märk gränd utanför ett illa beryktat värdshus i Cairleven. Mannen var Reginaldo, ledaren för ett gycklarsällskap, och 

han prisade Tarlurios svärdsegenskaper och väldiga kroppshydda och sade att han var född för ett liv på scenen. Iarfurio var för full 

för olt protestera och när fyllan väl försvunnit, ett par timmar utanför staden dagen efter kliade han sig generat i skägget och 

tackade ja till ett liv i gycklarsällskapet. Till hans stora skam visade sig det sanna syftet med gycklarsällskapet vara stöld i star skala 

men då var det redan för sent. han hade redan gett sitt ord och det var det enda han hade kvar att ge som betydde något. Att 

försörja sig som tjuv och som sjaskig skådespelare tycks vara ödets bittra ironi, med tanke på aft han nu gör det som han 

falskeligen blev anklagad för så länge sedan. 

farturio är en väldig man, i slilna kläder av gammalt snitt, 33 år gammal men han känner sig äldre. Det rödbrusiga ansiktet och 

de dryckna ögonen är omgivna av rätt skägg och buskiga öganbryn och de långa grova armarna är täckta av rätt hår. Han bär 

fortfarande ett bredsvärd under den slitna manteln, och dess tyngd är en ständig påminnelse om det liv han lämnat och därför en 

mycket tung börda som han dock värdesätter högt. Med en bitande självironi och nästan faderlig omsorg ser han om de Ivå yngre 

i sällskapet, med en ständig förhoppning om att de skall skaffa sig ett bättre liv än detta. I drucket tillstånd brusar han lätt upp och 

berättar karskt om sina dåd eller faller i tårar och förbannar sitt öde. 

Om de andra i sällskapet tycker han 

Ihisbe: En förtjusande vacker flicka, från enkla förhållanden. £n flykting från ett av de många krig han själv deltagit i. Livet som 

skådespelare i ett gycklarsällskapet är inget för en sådan tös som henne, han borde hitta en trevlig man, slå sig ned och bli mor 

till många barn. Tarturio har för vana att avlägsna hennes mest ivriga beundrare med ett ägonkast eller ett utstuderat kallt sätt ott 

kavla upp ärmarna och blotta de väldiga armarna. Det brukar skrämma bort de flesta av de vidriga karlkrypen som klär av henne 

med blicken. Vilket liv för den stackars tösen. 

Bastide: Denna tafatte unge man har Tarturio nästan gett upp hoppet för. Han har förlvivlat försökt få honom intresserad av 

vapenträning eller brottning eller någon annan manlig syssla som Tarturio själv förknippar med den idylliska ungdomstiden. Så vek, 

tafatt, inget råge i ryggen och ständigt dessa teatergriler i huvudet Inte är han intresserad av jäntor heller, blyg som han är, Det 

måste bli man av honom, det skall Tarturio se till. 

Reginaldo: Tarfurio har mycket alt tacka Reginaldo för. Det var han sam gav honom en chans när hans liv var på väg utför. Därför 

biter han ofta ihop när den uppblåste korlen domderar. Den tacksamhetsskuld han står i är han smärtsamt medveten om, det är en 

av de få saker han ärar när så mycket annat förvunnit, | 

    

 



Grundegenskaper: 
stO 16 
sty 1/ 
fys 16 
SMI 12 
NE 2 
Py " 
KAR B 

Färdigheter: 
beografi 13, Etikett 13, Dolk 14, Enhandssvärd 16, Ivåhandssvärd 16, Sköld 15, Närstrid 15, Rida 14, Heraldik TI, Medicin 12, Lösa 10, 
Upptäcka fara 14, Finna dolda ling 12, lyssna 12, Smyga 11, Övertala 14, Bluffa 13, Muta 13, , förhöra 15, Jaga 14, Skådespela 1 

  

  

  

Jovialus - Dryckenskapens Gud 

fillsammans med sina små salyrer är det Jovialus som ger en guldkant till tillvaron. När dagens slit är över ägnar människor sig åt 
att festa, vare sig de är rika eller fattiga. Jovialus är guden som visar sig i spritångorna och som med sina galna upptåg alltid ser 
Hill att alla fester urartar, alltid. Jovialus är en fetlagd och gladlynt liten man med ett bullrande skratt och en ständigt röd näsa och 
rödbrusigt ansikte. Med den drucknes oändliga tålamod festar han sig genom tillvaron, han är trots allt dryckenskapen inkornerad. 
Al gå sin vackra hustru Atalanta på nerverna har han gjort till en konst, även om han inte är helt immun mot hennes harpyelika 
temperamentsutbrott när han gått för långt. Ständigt på jakt efter den perfekta festen, det perfekta practical joket, det perfekta 
vinet.....han kan inte låta bli att oroa sig lite för det verkar som om att tillvaron på sistone känns lite urholkad. Aeningslös. Har han 
nått toppen av sin förmåga och i så fall, vad skall hända därefter?? Dessa oroande tankar får honom att fly djupare in i spritångorna 
och sökandet 

EH Gudomligt Ingripande 

Som dryckenskapens gud kon Jovialus gör en person immun mot all sorts alkohol. Detta varar för evigt och ” 
kan uppfattas som både en välsignelse och en förbannelse. 

     



  

  

  

Bastide 

Ibland undrar Bastide om uppväxten på en bordell i Cairleven på något sätt skadat hans utveckling? Kanske var det inte nyttigt att 

vara ständigt omgiven av hunsande kvinnor, som alla var villig att bistå hans moder med råd om uppfostran. Kanske är det detta 

som gjort honom till den tafatte och veka person som han är? Han umgicks inte så mycket med män annat än alt han växlade ord 

med de mer regelbundna besökarna och häll sig mest för sig själv och läste. Istället fär vapenlek och hårdhänta slagsmål i 

sännstenen låg han på vinden och slukade berättelser om hjältar, fagra jungfrur, ondskefulla magiker, heder, rättfärdighet och 

höviskhet. När ett gycklorsällskop en dog besökte staden blev han utom sig av upphetsning, packade sina få killhörigheter och 

lyckades tjata Hill sig en tjänst som scenpojke i Reginaldos gycklarsällskap. 

Livet i gycklarsällskapet visade sig först innebära en massa slit men Bastide tog sig gladeligen an sina sysslor med förhoppning att 

an gång få stå på scenen. Han älskar den skrangliga slitna scenen som han ställer i ordning för deras uppträdanden, han lappar 

förhängena omsorgsfullt och håller ordning på rekvisitan och scenkläderna. När han väl fick tillåtelse att ta steget upp på scenen 

var han överlycklig. Han minns fortfarande hur övertygande han varit som slavinnan Hill den tyranniske rövarhövdingen. Med sin 

späda kropp fick han ofta spela kvinnoroller men det gjorde honom ingenting, så länge han fick vistas på scenen och låta sina få 

repliker ljuda över den fulla och skrikande publiken. Han är född till detta och han hyser en brinnande hemlig önskan om att skriva 

en egen pjäs och sätta upp men han vågar inte visa sina små nedkrafsade anteckningar för någon. Reginaldo skulle bara skratta och 

fråga skeptiskt vem som skulle vilja se en pjäs om en ung kungason vars fader mördas och vars fabroder tar faderns plats som 

moderns gemål och....Kanske skulle han få tid att skriva ned pjäsen om det inte vare för de ständiga stölderna som skall planeras 

och genomföras. Bastide lycker inte aft det är helt professionellt av dem som ett gycklarsällskap att försörja sig på stälder men 

deras uppträdanden ger inle så mycket att de kan underhålla scen, rekvisita och överleva själva. Reginaldo tycks uppskatta hans 

nästan spöklikt skickliga förmåga att kunna dyrka upp lås, smyga, klättra och ta sig igenom trånga utrymmmen. Själv tycker inte 

Bostide att det är något alt lägga vikt vid. det enda han verkligen bryr sig om är livet på scenen och... 

.Jhisbe! Denna vackra, späda blomma (kanske inte så späd ändå), vältränade jungfru med fräknar, svart dansande hår och ett 

sagolikt leende. Bastide dyrkar henne men är för blyg för att visa något och alldeles för tafatt för den delen. Hon däremot sprudlar 

av liv och hon är sagolik på scenen. Han bevakar henne svartsjukt och varje ord som undslipper den fulla publiken, prisandes hennes 

skönhet eller hennes behag, sliter sänder hans själ. Beundrare har hon många och på nätterna smiter hon iväg för att träffa dem. 

Detta smärtar honom mycket men han smyger ofta efter, fylld av svartsjuka och ett starkt behov av att beskydda henne. 

Någon vidare beskyddare skulle han inte var med sin skrangliga kropp och brist på stora muskler. Tarturio försöker ständigt att 

träna honom att behärska bredsvärdet eller lära sig slåss med knytnävar eller brottas men det slutar oftast med att Bastide får en 

spricka i revbenet eller ögat igenmurat under den godhjörtade men hårdhänta träningen. Bastide är lång och gängligt byggd, med 

smala smidiga lemmar.Han är 25 år gammal, men kan ibland verka yngre. Han är vältränad på grund av det vardagliga hårda slit 

som Reginaldo tvingar honom att göra. 
Det brunbrända ansiktet är klätt ov små blonda fjun som envist vägrar växa ut till ett skägg, till Bastides stora förtvivlan. De grå 

ögonen har ett drömmande utryck över sig. 

Om de andra i sällskapet tycker han: 

Reginaldo: Bastide har mycket att tacka Reginaldo för. Det var han som lät den unge veke pojken få en chans att uppfylla sina 

drömmar och detta kommer aldrig Bastide alt glämma. Han försöker att fokusera på detta när Reginaldo blir särskilt dryg eller 

eller för självcentrerad. De har hanom att tacka för all. Men det går inte att komma ifrån at han har ett minst sagt krävande ...sätt 

larturio: Denne självutnämnde fadersfigur och hans evinnerliga vapenlekar. Tarturio borde inse att det material han har aft arbeta 

med när det gäller att göra en man av Bastide helt enkelt inte är tillräckligt. Ken han kan inte låta bli ott tycka om honom för hans 

eviga, men ack så smärtsamma försök. Så tragiskt aft flaskan betyder så mycket för honom. tan borde arbeta på aft utveckla sina 

rolltolkningar istället. | 

  

    

 



Ihisbe: Vad kan sägas om denna blomma? Inget som kläs i ord, och inte ov honom. Det är Bastide smärtsamt medveten om. Hon 

lycks hysa någon slags systerligt överseende med honom och Bostide klänger vid varje ord hon säger, sökandes efter spår av kärlek, 

samtidigt som han brottas med sig själv. Varför sviker modet honom ??? 

Grundegenskaper: 

sty 13 
st0 12 
fys 13 
SMI l6 
INT 7 
KAR 15 

färdigheter: 
Smyga 16, Klättra 15, Hoppa 14, Läsa/skriva 12, Skådespela 17, Finna dolda ting 11, Uppfatta fara 13, Dolk 11, Enhandssvärd 8, 

Närstrid 8, Laga mat 14, 5y 15, Snickeri 12, Rida 10 

  

  

Liv bus - Krigseuden 

Kriget gud är en lång muskulös man med gyllenbrun hy och elt soligt leende. Det är hans väldiga kroppshydda man kan ana i 

krigslarmet och i dammet mellan de fallande hjältarna, svingandes sin väldiga yxa. Livius är en okomplicerad gud, en man med en 

man: sinne för förströelse. Krig, plundring, skövling, vin, kvinnor och vapen är allt en gud kan önska sig, Åven om det blivit för lite 

krig och skövling på sistone. Det var år sedan han kostade sig in i en rejäl dust i något obskyrt krig hon startat för sitt höga nöjes 

skull. Det kanske är dags att damma av den gamla yxan och pusta skölden? Han har låtit sig klemas bort av sin älskarinna Atalanta 

allt för länge. Det är inte nyttigt för en karl att umgås för mycket med kvinnor. Han oroar sig lite över detta. Tänk om han tappat 

greppel?? 

Ett Gudomligt Ingripande 

Som krigets gud kan Livius sjänka en man elt lejons styrka och mod. Detta vara i för evigt och göra 

mannen väldig i strid och göra honom fill en riktig bärsärk. Detta kan uppfattas som en välsignelse men också som en förbannelse. 
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Thisbe 
(Moira Keller) 

EH liv på dammiga vägar, omkringresande i ett gycklarsällskap är inget liv som passar en kvinna men för Moira är det yrke bland 
många andra yrken som hon döljer sig bakom. Diplomat eller gycklare gör ingen skillnad, i själ och hjärta kommer hon alltid vara 
en professionell lönnmördare med en kall känsla för perfektionism. Rollen som gycklarensemblens enda kvinna passar hennes syften 
bra för tillfället. AH ständigt resa, snabba uppbrott, nya städer men hela tiden med fokus på hämnd. Hämnd är det som driver 
henne, hämnd på det lönnmördargille som flera gånger försakat henne, trots att hon var en av deras bästa lönnmördare. Men detta 
fokus har på sistone börjat att falla ur siktet då hon upptäckt att livet på scenen, om än i typiskt stereotypa kvinnoroller, är helt 
berusande. 

Moira växte som en förädralös flicka upp i IndigedarGillets vård och trots att hennes närvaro i gillet främst hade med hushållssysslor 
att göra kunde ingen förneka att hon hade en extraordinär talang för vapenfärdigheter som hon tvingade till sig träning i. När tiden 
var rätt ansökte hon om att bli en fullvärdig medlem av Gillet men detta avslogs då hon var kvinna. Rasande av vrede svor hon att 
visa sig värdig Gillet och flydde förklädd till diplomot till staden Cairleven i Koirgen, strax innan staden föll, Det var det ödesdigra 
mötet med Gillet där som övertygade henne att hämnas på denna uråldriga organisation som stängde ute henne från det enda yrke 
hon behärskade till fulländning. Efter det att Cairleven invaderats flydde hon och stötte sedan på ett gycktarsällskap som hon slog 
följe med. Sällskopet föll för henne i rollen som den väna utsvultna värdshuspigan som flydde en stad i ruiner och Moira upptäckte 
alt hon hade talang för mer än bara vapenfördigheter. Hon började att uppträda och njuter nu av scenens magi och kastar sig in i 
sina roller med liv och lust, vare sig det är Udisiania, den vällustiga drottningen eller Tadina, den väna slavinnan. På scenen får hon 
ofta användning för sina akrobatiska falanger då de flesta publiker i de länder de uppträtt i tycks uppskatta erotiska danser med 
akrobatiska inslag i. Detta har därför skrivits in i alla hennes roller. Detta tycker hon dock på axlarna åt. Sällskapets resor tar henne 
till olika städer och där har hon gjort det till en sport att jaga de få Gillesmedlemmar som finns gömda kvar i denna uråldriga och 
förbjudna organisation. Vad hon lyckals snappa upp är att hennes framfart ses med en blandning av fasa och rasande vrede i Gillet 
och detta fyller henne med en kall tillfredsställelse. Det faktumet att Gycklarsällskapets sanna syfte är tjuveri i stor skala är bara 
en trevlig förströelse vid sidan av hämnden och tiden på scenen. 

Åoira är en ung och vältränad flicka som just fyllt 23. Hon är vacker med långt svart hår och lysande ögon, Ansiktet är fräknigt och 
brunbränt och hon har ett ärr från ett dolkhugg längs halsen som hon fått en gång när träningen blev för ivrig. Hon är lång för att 
vara kvinna och är mycket smidig, Förr bar hon helst herrkläder men numera klär hon sig i stora färgglada kjolar och generösa 
blusliv och håret strömmande utför ryggen. Hon bär dock alllid med sig sina kastknivar i de långa stövlarna och i ett strumpeband 
vid låret. Hon försöker att upprätthålla bilden av en ung och oerfaren piga men ofta lyser det temperamentsfulla humöret igenom, 
särskilt när hon stöter på motgångar och besvikelser. De andra vet inte om hennes jagande efter hämnd, utan tror att hennes små 
nattliga eskapader är av en mer erofisk natur. Hon vet inte hur de skulle reagera dock. Säkerligen inte med glädje då Gillet är en 
mäktig fiende som skulle utplåna der om de fick reda på hennes sanna identitet och tillhåll. 

Om de andra i sällskapet tycker hon: 

larturio: Det är tragiskt att en sådan man, en gång väldig i strid, en ärrad soldat, skulle sluta som en fördrucken, medioker gycklare 
i ett gycklarsällskap. Han är en ständig risk vid deras små stäldexkursioner då alkoholen försloppat hans sinnen. Kanske kan han 
bryta med dessa gamla vanor, om han bara finge rätt motivation? Han är, trots det ständigas drickandet, en mycket trevlig äldre 
man som hon håller mycket av och oroar sig för utan att vilja erkänna det. 

Reginaldo: En man, en patriark av den gamla skolan som styr allt som har med sällskapet att göra. Han bestämmer vart, när och 
varför de skall resa och ibland går han henne på nerverna. Det var män som han som stängde ute henne från Gillet. frångsynt och 
självcentrerad och med eft enormt ego, kombinerat med ett mycket teatraliskt uppträdande blir han ofta för mycket på en gång. 
Det går dock inte att förneka att han med sitt ledarskap lett dem genom städer och länder helbrägda och han har ett osvikligt girigt 
sinne för rätt stölder. 

    

 



Bostide: När Reginaldo självklart lagt beslag på hjälterollen, Tarturio iklätt sig rallen som den onde skurken och hon i rollen som den 

svimfärdiga hjällinnan, finns det inte många roller kvar till Bastide men det är med en febrig övertygelse han gestaltar sina border, 

pager eller tjänarinnor. Han älskar teatern, denna tafotte unge mannen och är den av dem som tar deras uppträdande på fullt allvar. 

För honom är tjuveriet, de hårresande djärva stölder tråkiga interludier mellan deras uppträdanden. Det tafatta, blyga uppträdandet 

är både filldragande och frustrerande. När skall hon växa upp och sluta låta sig kuschas runt av Reginaldo? 

Grundegenskaper: 

STO 2 
sty 2 
fys 3 
SMI Vv 
INI 15 
psy 14 
KAR 16 

Färdigheter: 
Giftkunskaper 14, Geografi 10, Dra vapen 15, Enhandssvärd 15, Kastvapen (kniv) 16, Närstrid 15, förhöra 11, Övertalning 13, Akrobatik 

15, förklädnad 12, Gömma sig 14, Hoppa 13, Klättra 13, Låsdyrkning 13, Smyga 16, Änterhake 12, Finna dolda ting 11, Upptäcka fara 

14, skådespela 15 | 

  

  

  

Atalanta = Kärlekens grudununa 

En temperamentsfull gudinna, vacker som en dag med ett humör som en harpya. Atalanta är den fysiska kärleken inkarnerad och 

som sådan äger hon en hel del makt, ty även gudar kan älska. Med de stora blå ögonen och de långa gyllenblonda håret, den yppiga 

kroppen som män skulle dö för ot öga, vet hur hon skall få sin vilja igenom, hos sin man Jovialus och med alle andra man som på 

att eller annat sätt berär henne. Hon tar vad han vill ha och rycker på axlarna åt konsekvenserna. fär att roa sig stiger hon ned på 

nättema för att förblinda vilsna herdar som sett henne bada i någon ädslig källa. Nör saker inte går hennes väg byts de lena 

honungsorden mot högljudda förolämpningar, drypande av etter. Hon kan vara ljuv, mjuk, följsam, manipulativ, arrogant och 

hödragen samtidigt och ändå linda män runt sina fingrar. På sistone har dock leken kring kärleken börjat kännas tröttsam och 

uttrökande. Till och med Livius, hennes älskare har börjat trötta ut henne. Hur många år har förflutit sedan hon verkligen sprudlade 

av känsla för sitt värv? Detta har börjat att oroa henne, en hel del. 

Ett Gudomligt Ingripande   
Som kärlekens gudinna kan Atalanta drabba en person med en häftig förälskelse i någon av det 

motsatta könet förälskelsen gör inte aft häva och offret kan knappt äta eller dricka, än mindre leva utan 

sin älskade. En förbannelse mer än en välsignelse kanske? 
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Den Tragiska och Hårresande 

berättelsen om Den fagnra Atalantas 

Bortförande 

  

- en pjäs i tre okter 

I denna pjäs figurerar: 

Dödsguden, förälskad i Atalanta Hortius KE 

    

Atalanta "= Kärlekens gudinna, maka till Jovialus 

Jovialys "ee Dryckenskopens gud, make till Atalanta 

Livius Fer e Krigsguden, Atalantas hjärtevän 

Egina en enkel slavinna 
Ferydias en enkel kammarherre 

Gideon Gudarnas budbärare och härold 

Ridån går upp. 

Akt ett 

Scen ell: Vi behinner oss i Jovialus och Afalantas palats och palatsets inredning är i en enda röra efter en flera dagars läng fest Uid 

ett bord siller Jovialvs, Atalanta, Livius och Morlivs och spelar förning. 

Atalanta (högdraget): Nej min käre make. Ni verkar inte behöva mitt sällskap längre så jag drar mig tillbaka för natten. (kastar 

ett långt öga efter Livius som blinkar tillbaka och hon försvinner ut) 

Jovialus (högeligen berusad): Vad tog det åt henne??? Hon må vara välsignad med gåvor de flesta män skulle döda för att få skåda 

men humor är inte en av dessa. Det kan jag intyga. EH parti färning till? Turen är med mig ikväll. (rullar färningarna våldsomt) 

Livius (shäcker på sig och gäspar): Natten är sen och jag måste bege mig hem. Jag lämnar er mina herrar, till ert öde. (Försvinner 

ut) 

En stunds tystnad och färningarnas rullande är det enda som hörs. 

Aortius (gravlikt): Säg mig Jovialus, hur är livet som en gift man? 

 



Jovialus (Skrattar bittert) : £n enda plåga min vän. Kvinnor är eåt lustigt släkte och min maka är den mest komplicerade av dem 

alla. De är otrogna, manipulativa och lismande som tar till tårar för att få sin vilja igenom. Hur så, varför frågar du?? 

Aortius (gravlikh): Kanske är det så att jag funderar på att skaffa mig en maka. Livet kan kännas så tomt och ödsligt ibland. 

Jovialus (chockad): Ken inte är kvinnfolk någon lösning på det! Du vet inte vad du ger dig in i och du kommer att få tillbringa 
resten av ditt eviga liv alt utröna detta, precis som jag. bör det inte. 

Åortius (gravlikh): Det är lätt för dig att säga. men för mig som inte har någon maka och som kan föreställa sig vilket ljuvligt liv 
det vare, vad skall jag göra?? Om det ändå fanns ett sätt ott utröna detta, utan aft behöva äkta någon. 

Jovialus (skämtsam): Du kan låna min maka i en månad. Det kommer få de där grillerna ur huvudet illa kvickt. £tt parti till? 

Aortius (gravlikt och med spelad anspråkslöshet): Så, du skulle vilja låna ut din fru. Vad sägs om att göra partiet lite mer intressant. 

Om jag vinner få jag låna din fru en månad, om du vinner får du tillbaka allt du förlorat under kvällen. Vad säger du? 

Javialus (tvekande): Jag vet inte riktigt. Hon skulle döda mig om hon fick reda på det. Hen å andra sidan, det vore inte helt fel att 
vinne tillbaka de åta tunnorna med vin som du lurat av mig ikväll. Kör till. 

Jovialus fattar lärningarna och skakar dem omsorgsfullt. Han kastar dem och lutar sig ivrigt fram för att utröna resultatet 

Javialus (generat): Ojdå...... 

hidé 

Scen två: Vi befinner sig i Alalantas sängkammare. Hon borstar håret sakto och drömmande. In smyger Livius. 

Atalanta (drömmande): Varför dröjer han så.... 

Livius (passionera?): Ain ökenblommal Min alprost Dina läppar är likt rosa blomblad från vilka jag vill smaka din ljuvliga nektar 
ifrån, (han går ned på knä framför henne) 

Atalanta (rodnar och går bort till fönstret): Ni är alltför vågad min käre Livius. Har krigets larm fått dig att glömma att man skall 
gå försiktigt fram med en kvinna? 

Livius (förbryllad): Men jag trodde... att vi skulle, att du ville....eller? 

Atalanta (kränkt): Min käre Livius. Då du blott är en soldat förlåter jag dig dina fräcka insinuationer. fn man måste förtjäna en 
dams kärlek innan han kan kräva den. 

Livius (urskuldande): Du har rött. Jag vet inte hur man skall tala till en kvinna. Jag känner bara till krigets larm, inte hur. man talar 
Hill sin hjärtas dam. 

Åtalonta (rodnande) : Det börjar redan låta bättre. Säg mig, skulle ni göra vad som helst för mig? 

Livius (passionerat): Begär vad som helst min sköna. för din skull är jag beredd att dräpa gudar. 

Atalanta (blyg): Jag skulle så uppskatta en ny föll till min säng och du tycks vara en mäktig jägare. Skulle ni kunna söka upp det 
praktigaste lejonet i världen, dräpa det och flå det och ta med fällen till mig?  



Livius (slår sig för bröstet): Jag är den mäktigaste jägaren i världen. Jag skall finna denna best och återvända med dess fäll. Dröm 

om mig min sköna. Jag återvänder snart, och då... 

kidå 

Akt två 

Scen ett. I befinner oss i dödsgudens palats och inne i ett gemak sitter Atalanta i tårar tillsammans med kgina, en ung slavinna 

som borstar hennes hår. 

Malanta förtvivlad): Oh, bittra öde som skiljt mig från min älskade Livius. Hur skall han kunna finna mig här, i detta dödens 

palats. 

Egina (försiktigt): Vem är denna Livius? År han er make?? 

Atalanta (skrattar bittert): Om så vore. in make är den fördruckne fyllbulten Jovialus men den som.äger mitt hjärta är Livius, den 

främste bland män. Ingen kan mäta sig med honom och absalut inte Morfius. Bara tanken är skrattretande! 

Egina (rädd): Tala inte så om min herre. Hanhör alll som sägs i detta palats och hans vrede är fruktansvärd. Ni borde känna er 

hedrad att han visar sitt intresse så... 

förren öppnas och Aorlius skrider in. £gina niger skälvande och lämnar snabbt rummet Atalanta reser sig snabbt och en stunds 

tystnad infinner sig. 

Atalanta (högdraget): Nå, kan ni förklara varför jag förts hit till denna stinkande håla mot min vilja. 

Aortius (gravlik): Denna stinkande håla är mitt palats och här skall ni stanna så länge det passar mig. Ni är min gäst och skall 

ålnjuta min gästfrihet. Varför så fientlig? 

Atalanta (ilskel): fräcka karl! Hur vågar ni? AH föra bort en kvinna mot hennes vilja, ni är en kruka och jag ger ine ett vitten för 

er gästfrihet. Jag vill lämna denna plats nu. 

Kortius (rycker Hill chockad): Men snälla ni, lugna ned er. Det finns ingen anledning att höja fonen mot mig. Jag hade förhopp- 

ningar om att vi skulle kunna bli....vänner. Nära vänner. 

Atalanta (skrattar högt): Ni behagar skämta Aortius. Jag skulle hellre ge mig åt en dödlig än att stanna här en sekund frivilligt. 

Jag är er fånge och därför er fiende. Allt annat är skratretande och uteslutet. 

Kortius (kränkt): Nåja, kanske mjuknar ni efter ett par dagar här, isolerad utan happ om hjälp. Konske kommer ni då komma till 

insikt alt det kan vära en god idé att bete er mer välvilligt mot mig. Tro mig, det ligger i erat intresse. ( han skrattar ondskefullt 

och lämnar rummet. Atalanta kastar sig på sängen i tårar) 

Atalanta (gråtande): Åh, Livius. Kom och rädda mig från denne hemske man och hans vidriga begär. Rädda mig! 

hidå  



Scen vå. Yi bekinner oss I Jovialus och tolontas palab. livivs sliger in I palatset med en enorm best på sina axlar och ser sig 

förvänktullt omkring. Ferydius, en kammarherre möter honom. 

Livius (andlöst): Yar är din husmor? Här är en best jug dräpt till hennes ära. 

Ferydius (sorgsel): Herre, vår härskarinna är försvunnen. Bortörd av Mortius, de dödas herre. Det finns inget hopp om att hon 

någonsin skall återvända. 

Livius (vredestullt): Det fega kräket. Han skall smaka min vrede. Om han burit hand på henne skall jag dräpa honom tills han dör. 

Han stormar vt ur palatset och vänder sig mot publiken. 

Livius (beslutsamh): Räds ej, fagra Atalanta. Jag skall rädda dig ur dödens käftar, trots att detta egentligen är din värdelösa makes 

värv. Om ändå det kunde varit vi. förbannat vare ödet, Min hämnd skall riva ned dödsriket sten för sten. 

kidé 

Akt tre 

Scen ett MH befinner oss i Morhus gemak. Han silfer Kill synes utmattad i en stol, masserandes tinningarna. 

Mortius (uppgivet): Kvinnor! Vilket hemst släkte. Var får de sina rstresurser ifrån. Och de dör förbannade tårarna? Vad kan en man 

göra? Huvudvärk plågar mig ständigt sedan hon gjorde sin högljudda entré i mitt palats. Prisa gudarna att jag inte är gift med 

henne. Jag skall snarast lämna tillbaka henne till Jovialus. Jag skulle behållt-tunnorna med vin istället. 

Ht våldsamt muller och wål hörs utifrån och palakset skakar i sina grundvalar. Dörren rycks upp och tgina, slavinnan rusar in. 

Mortius (vredesfullt): Vem är det som bankar sänder mitt palats? Nå, ut med språket! 

Egina (skräckslage): Det, det är Livius, krigsguden. Han har kommit för att frigöra Atalanta och dräpa er herre. 

Mortius (skräcksloget): Yad säger du kvinna? Dräpa mig? Endast han skulle kunna lyckas med något sådant. Vad skall jag göra? Var 

kan jag gömma mig?? 

Han ser sig om i rummet och kastar sig under ett bord. 

Egina (drygh): Herre. Jag har ett förslag sam kanske kan lösa problemen. 

Korlius (skräckslage): Ja, ut med språket... Skynda. Han kommer att riva palatset över våra huvuden. 

Egina (kall): Släpp ut Atalanta så lär de lämna palatset ifred. 

Kortius (hoppfullf): Ja, gå genast och släpp ut henne. Och säg at hon inte är välkommen tillbaka. Inte än på ett par hundra år. 

hidé  



Scen två. Vi befinner oss utanför Morlius palats där Livivs står och skakar på en pelare. Ut genom palatset kommer Åtalenta som 

kostar sig i hans ormar. 

Atalanta (glädjetylld): Åh, Livius. Du kom. Du har fritagit mig från den vidrige mannen. Ia mig härifrån nu. | 

He vred): Nej, Atalanta. Han måste få betala för vad han gjort dig. Jag skall gå in och utmana honom på envig. Det skall lära 

det fega kräket att föra bort kvinnor. | : 

Atalanta (rädd): Nej, gör det inte Livius. Han är dödsguden och han kan fängsla dig härnere uton att du har något hopp om aft 

någonsin få se solens ljus. Lämna mig inte för en ynklig hämnds skull. 

Livius (kolll): Räds inte Atalanta. Detta måste göras så sant jag är krigets gud. Vilken man skulle kunna leva med en sådan oförrätt 

ohämnad? 

hidå 

Scen tre. Vi befinner oss på ett ödsligt fäll. En bit ifrån varandra står Mortivs och Livius, beväpnade med yxor. Livius frustande av 

vrede och Morfius kämpandes med rädslan och den lunga yxan. Atalanta står och ser på, fylld av fruktan. 

Hortius (rädd): Är detta verkligen nödvändigt? Jag har bett damen om ursäkt. Skall vi verkligen behöva spilla blod över denna 

..småsak? 

Livius (vred): En småsak för dig kanske men jag kan inte låta detta gå straffat förbi. Det är frågan om en dams heder och en 

soldats ära. 

Han börjar röra sig ram emot Morfius som backar förskräckt Plötsligt dyker en man upp ur dimman mellan dem och talar med en 

fordönslämra. Det är bideon, gudarnas budbärare. 

fideon (förmanande): Håll upp gudar och lyssna till mina ord. Ni skall genast sluta med denna duell och er små tvister. Vi är gudar 

och skall var upphöjda över ett sådant beteende. Vi finns för att däma och styra äver människors göromål och vaka över dem som 

fror på oss. Vem skall vaka över människorna när gudar tvista så småaktigt? Återvänd till ert riktiga värv och begrav era tvister här. 

Horlius och Livius närmar sig-varandka med skamset sänkla huvuden och lägger undan vapnen, De skakar hand under kideons 
övervakan och Atalanta läger sina händer över deras. 

hidå 

Skutt 

 


