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FÖRORD
Dags igen för ett konventsäventyr och som vanligt ställer det stora krav på SLs förmåga att
improvisera men det är också en styrka då det lätt kan anpassas för respektive spelgrupps
beteende i olika situationer. Även SL skall ha en rolig stund och vanligtvis smittar detta av
sig till spelarna också. Vissa delar av äventyret går att läsa direkt från texten men hitta helst
på egna detaljer överallt. Det får spelarna att tro att du kan äventyret bra och är säker på vad
du håller på med, även om det kan vara helt fel.....

ALLMÄNT OM ÄVENTYRET

SK skall klara sig om möjligt tillbaka till de egna leden. Sen får vi se vad de meddelar sina
överordnade.  Ta  med ett  par  krigare  som inte  är  SK och använd dessa  för  att  markera
exempel på vad som kan hända om de börjar bära sig dumt åt.

Låt  en  av  SK föra  befälet,  inte  valt  på  grund  av  dennes  Karisma.  Peka  ut  någon  om
nödvändigt.

Inga vapen av grövre art kan medföras från slagfältet eller uppbringas på vägen.

De kan ibland hamna i situationer som t.ex. "fummelslag" men om de inte uppenbarligen
gör en idiotgrej så klarar de sig varje gång, på håret.

ALLMÄNT OM BEDÖMNING

Spelet kommer att bedömas med hänsyn taget till hur de löser situationerna som uppstår och
hur de agerar utifrån sina karaktärer. Då konventet är beskaffat med ett speciellt Hacka och
Slå-äventyr ska detta förekomma i så liten grad som möjligt. Det är därför upprättat små
plus och minus så att spelledaren ska ha lättare vid bedömningen.

+ Alla försök att använda list och smyga sig ur situationerna. Att agera utifrån karaktärernas
lojalitet mot sin konung.

- Alla försök att använda våld när det inte behövs. Att spela tvärs emot sina karaktärers
personlighet.



SPELARNAS BAKGRUND

Kriget har kommit även till er förut så lugna avkrok av världen och ni har som
många andra undersåtar valt att försvara ert land. Under det senaste året har ni
deltagit i ett antal större och mindre slag, men inget mot vad som väntar nu. 

En större fientlig här har dragits samman och är på väg mot er huvudstad. Enda
chansen att stoppa hären är vid denna slätt. Den här som har samlats på er sida
är  i  klart  numerärt  underläge  men genom att  använda  en  list  och  en  sedan
decennier genomtänkt strategi räknar generalerna med att vinna slaget i alla fall.
Det gäller bara för er att hålla ut någon timme så fällan kan slå igen.

Som  soldater  har  ni  skaffat  er  ett  rykte  som  dugliga  krigare  och  det  talas
allmänt med respekt om era bravader.

Ensam fast ändå tillsammans med tusenden har du suttit där och tittat
mot fiendens läger på andra sidan fältet. I nattens mörker har du sett
eldarnas ljussken och hört klangen av metall mot metall. Det lätta regn
som har fallit de senaste dagarna har sedan länge krupit genom alla
försök till  skydd och vinden denna  morgon kyler  lätt.  Eller  är  det
åsynen av fiendens enorma här som isar dig till blodet....

Ett ögonblick av okoncentration och du rycks tillbaka från tankarna av
ett samfällt skri av fruktan från den egna hären. När du ser upp ser du
en fasansfull figur på himlen. Molnen har format sig till ett gigantiskt
svärd och solens strålar färgar dess egg röd...

Dagen kunde ha börjat bättre....

Morgonen gryr och sprider sitt bleka ljus över ett vått och disigt fält. Det gröna
gräset  har  en  sjukligt  mörk  nyans  som antyder  en  kännedom om vad  som
komma skall under dagen.....



SPELSTART

Äventyret  börjar  i  och  med att  striden  börjar.  Här  använder  vi  det  som jag  tror  kallas
storytelling. Beskriv slaget och spelarnas insatser, ju mustigare dess bättre. Till en början går
allt bra men ganska snart sviktar leden när fiendens övermakt i antal tar ut sin rätt. SK kan
dock gärna få beskrivet för sig hur de heroiskt kämpar för att slutligen förlora medvetandet.
Detta lämpligen i samband med en större fokusering på ett antal stora kämpar som arbetar
sig fram mot karaktärerna svingande enorma klubbor.

Skicka ut spelarna och ta in dem igen, en och en i rummet. SK kommer att vakna upp på ett
slagfält där segrarna, den lede fi, plundrar liken och avslutar livet för dem som fortfarande
visar livstecken. Alltså är det behäftad med akut risk för döden om man ger sig till känna
utan att tänka sig för. Man kan höra plundrarna tala med varandra men de är alla fortfarande
på litet avstånd.

SK kan lösgöra  sig  från de andra  liken och krypa upp mot  en liten dunge som finns  i
närheten. Detta kan göras bakom de lik som ligger där eller via ett dike som finns i närheten.
När man kommer upp till dungen finner man ett kraftigt törnesnår där man kan krypa in och
gömma sig. Här har ett antal andra soldater också tagit sin tillflykt.

Här i relativ säkerhet kan man begrunda sin situation. Den egna sidan har förlorat och man
befinner  sig  på  fel  sida  av fronten.  På fiendens sida.  Utan vapen och mer eller  mindre
skadade skall man ta sig hem till den egna sidan. 

INSTÄNGDA

Under natten så omringas SK av en stor här som slår läger runt deras dunge där de ligger
och trycker.  Dungen kommer att  användas  som någon sorts  toalett  för  trupperna.  Enda
vägen härifrån är via de mycket leriga diken som finns runt i  markerna.  Här måste SK
begära information om hur det ser ut för att kunna se denna väg ut. Krydda vägen genom
diket med allsköns utbroderingar såsom råttor,  ormar,  grodor,  paddor,  sniglar,  blodiglar,
vaktposter, vatten, dy, "urinerande vakter", låga träbroar (där man kan fastna)  o.s.v....



PÅ FIENTLIG MARK

Följande stycken är mer eller mindre fristående delar som i princip kan förläggas hur som
helst  i  tiden men om den följd används som den är skriven ger det  ett  bättre urval vid
bedömningen  då  alla  kommer  att  ha  passerat  delarna  i  samma  följd.  Vissa  delar  är
gemensamma och kan användas när som helst av SL för att visa SK vad de kan och inte kan
göra.

Tidlösa skeenden

Patruller
Patruller, 10-20 välbeväpnade män, kan inte överrumplas. Tämligen lätta att undvika men
ingen dumdristighet kan tolereras. SK överlever helt enkelt inte en sådan sak. De kan stöta
på dessa vid mer eller  mindre alla  tider  på  dygnet  även om kvällen och natten innebär
mindre rörlighet i markerna.
+ Att inte ens försöka annat än att undvika/gömma sig.

Städer
Vid besök i små som stora städer konstateras fort att de är fientligt sinnade.
+ Att inte ens försöka.
  Att om man nu försöker så i alla fall försöka genom list

Byar
Vad gäller byarna så varierar detta. En del gömmer dem, andra förråder om de vet/anar vilka
SK är. Det beror på spelarnas ageranden.
+ Användandet av list.
- Våld, stöld.

Värdshus
Värdshus  vid  de  stora  vägarna.  Väl  besökta.  Gömma  eller  förråda  beror  helt  på  SK's
agerande och på om det finns soldater i närheten för tillfället eller ej.

SK's pengar är tyvärr av fel valuta och är inte gångbar i stora delar av den area som SK
tvingas färdas igenom. De som accepterar SK's mynt tar å andra sidan kraftiga överpriser.

Zigenarföljet
Vänligt inställda då de behandlas illa av landets härskare. 10-12 personer och 3 barn. Bland
dem några mycket vackra kvinnor i passande åldrar. Om SK försöker charma dessa så spelar
de med, då de känner sig mycket hedrade. De har dock en gräns för vad de gör. I detta läge
ligger förräderiet nära, avundsjuk fästman. Han smiter ur lägret och varskor soldaterna om
vilka som finns här. Upptäcks dock av Zigenarföljets ledare som beklagande måste meddela
SK detta.
+ Om de förlåter fästmannen och ställer allt till rätta innan de måste fly. Att arrangera en bra
förklaring på varför de lyckats fly vilket kan skona zigenarna.
- Om de på "något" sätt skadar någon i följet.



Brovakterna

Lättlurade typer med visst penningbegär som kommer att kräva tull av alla som passerar. SK
ser  dem först  och  kan  hinna  gömma sig.  Om spelarna  passerar  med  orcherna  kommer
brovakterna vara för upptagna med att bevaka orcherna för att ta ut tull.

+ Att lura sig förbi.
- Våld

Orcherna

I det här läget i samma sits som SK. Deras ledare, ovanligt intelligent, inser att tillsammans
kan man kanske lura sig ut ur knipan. De vill ha SK som hjälp att lura sig över en bevakad
vägbro  genom  att  låstas  vara  SK's  fångar.  Orcherna  kommer  att  överraska  SK  när  de
förhoppningsvis ligger gömda och spanar på brovakterna.

+ Samarbete, list..
- Våld, andra aggressioner gentemot orcherna.

Fåraherden

Hungriga SK. En tioårig fåraherde vaktar sin hjord.

+ Att försöka "köpa" fast pengarna de bär inte duger i detta land.
- Stöd, våld.

Soldatlägret

Egna  soldater  på  fel  sida  om  stridslinjen.  Stort  läger  helt  öppet.  "Fiendesoldater  i  fel
uniform"  (har  använts  och  används  för  att  störa  relationerna  med  andra  närliggande
kungadömen).

+  Ta  reda  på  storleken,  finna  särtecken/fel  i  uniformering  eller  annat  som  säkert  kan
identifiera dessa. Få med den informationen tillbaka.
- Det märker dom snart.


