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Detta konventsäventyr började egentligen som en hel kampanj till ett annat 
spel. Innan kampanjen ifråga senare blev ett konventsäventyr funderade 
vi dessutom på att faktiskt göra en hel tryckt kampanj av den. Det slutade 
dock inte på det sättet utan bantades istället ned något enormt och gjordes 
om, vilket resulterade i det äventyr som arrangerades på LinCon 2007.

Äventyret i sig är ganska rakt på sak och rollpersonerna följer en rela-
tivt väl utstakad väg under största delen av handlingen. Under vissa delar 
behöver dock spelarna vara lite drivande och kunna ta egna initiativ för att 
kunna lösa de problem som dyker upp.

Värt att notera är också att det äventyr som numera är känt som Faor-
raults Dilemma från början fungerade som introduktion till den kampanj 
som senare blev just En flickas tårar.

Som vanligt vill vi bara uppmärksamma er om att stämningstexten på 
nästa sida endast är till för spelledarens ögon.
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Amy Edwards satt och dåsade i den lätt gungande vagnen. Tankar blandades med 
drömmar, vilka snabbt skiftade mellan farhågor, spänning, förväntningar och en liten 
bit rädsla. Hon skulle snart gifta sig med en ung man, sonen till en rik handelsman och 
tillika en komplett främling. Hur var han som person? Var han stilig? Skulle hon kunna 
älska honom? Och framför allt, kunde han försörja henne?

Plötsligt var hon klarvaken. Ekipaget verkade öka hastighet, men vad var det som 
hade väckt henne? Hade det inte låtit som om ett skott hade avfyrats, eller var det åska? 
Amy tyckte sig dessutom höra hovklapper som inte kunde tillhöra det ekipage hon själv 
färdades i. Med hjärtat i halsgropen stack hon försiktigt ut huvudet genom sidofönstret 
för en snabbtitt.

Regnet gjorde det svårt att se men bakom vagnen, som nu för övrigt gick fram i his-
nande fart, såg hon skymtar av i alla fall fyra maskerade ryttare, alla med vapen i hand. 
En röst snett ovanifrån höll nästan på att skrämma slag på henne.

”In med dig igen! Du kan bli skjuten! Och håll dig utom synhåll!” Det var kusken 
som desperat försökte göra sig hörd över larmet från hästar, oväder och de ansträngda 
ljuden från vagnen.

Amy drog snabbt in huvudet igen och kröp darrande av skräck ihop i sätet. Tänk om 
dessa desperata våldsmän och banditer lyckades få tag i dem. De kunde få för sig att 
göra vad som helst! Bilder av våld, plundring och otäcka, smutsiga män som förgrep sig 
på henne blixtrade genom hennes huvud. Hon måste gömma sig! Men var?

Hon började söka runt i vagnen efter något lämpligt ställe, något litet utrymme med 
plats för henne. Där! Om hon drog bort den där och lyfte på den där kunde hon krypa ned 
där under. Precis tillräckligt med plats. Hon kröp ned i utrymmet och försökte stänga 
till efter sig och samtidigt få allt på plats igen. Det var mörkt, obekvämt och det luktade 
unket, men hon kände sig i alla fall lite säkrare här nere.

Plötsligt hördes ännu ett skott och ekipaget for iväg som om den det inte längre fanns 
någon som kontrollerade färden. Hade de skjutit kusken? Amy kände honom inte mer 
än till namnet, var det inte Friendly? Men att helt kallblodigt bara skjuta någon på det 
viset fick henne att bli nästan illamående. Gungandet blev värre, bara för att kulminera 
i en kraftig stöt följt av känslan av viktlöshet. 

Amy studsade runt i det lilla utrymmet samtidigt som hon försökte låta bli att få 
panik. Hon kunde dock inte låta bli att undslippa sig ett förskräckt litet skrik. När 
allt tillslut blev stilla kom hon på sig själv med att vara mitt uppe i en bön, en desperat 
vädjan om ett gudomligt ingripande. Hon låg dessutom med huvudet nedåt, något som 
inte var det minsta bekvämt och dessutom helt opassande. Som om inte det var nog 
kände hon sig helt blåslagen, allt på grund av den minst sagt omilda färden.

Precis när hon trodde att allt var säkert, att kanske banditerna hade gett upp hördes 
röster utanför. Skräcken Amy känt tidigare kom tillbaka tusenfalt och tankarna på vad 
som var passande var som bortblåsta. Exakt vad som sades kunde hon inte uppfatta där 
hon låg men de verkade gräla om något. Ljudet av de arga rösterna börja blandas med 
ljudet av vad som bara måste vara våldsmännens plundring av hennes bagage.

Amy spände sig, beredd på det värsta. Tänk om de hittade henne...
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E
n flickas tårar är ett En Garde!-äventyr 
förlagt till England år 1740. Det är gjort 
för mellan tre och fem spelare. Äventyret 
i sig är egentligen ganska rakt på sak och 

kräver ingen större tankeförmåga. Det ska också gå att 
klara utan att ta till våld och bör därför kunna lösas med 
de flesta typer av rollpersoner.

Äventyret är upplagt som våra andra äventyr till En 
Garde!: först en inledning och kort genomgång av hän-
delseförloppet följt av information om själva scenen och 
alla viktiga aktörer och allt avslutas med själva äventyret. I 
slutet av äventyret har vi också stoppat in några förslag på 
hur det kan byggas ut om man nu vill göra det. Sist av allt 
finns sedan de förkonstruerade rollpersonerna.

Snabbgenomgång av äventyret
Äventyret i tar sin början en stormig sommardag ute 
på den engelska landsbygden. Rollpersonerna har blivit 
tvungna att söka skydd under ett träd när de blir vittne till 
ett överfall. Hur de sedan än gör kommer de tillslut fram 
till själva brottsplatsen och finner en tämligen skärrad 
flicka.

Efter att ha följt flickan hem får de i uppdrag att följa 
henne till London och hennes trolovade. Väl där märker 
de dock att allt inte verkar står riktigt rätt till. Snokar de 
runt lite kommer de att upptäcka att flickans trolovade 
är medlem i en ganska otrevlig sekt som de dessutom 
ganska snart hamnar i luven med.

Hur allt sedan löser sig är helt upp till vad rollperso-
nerna gör för men äventyret kan sluta på en rad olika vis.

Scenen – London med omnejd
Äventyret tar sin början några dagars färd från London 
och utspelas till största delen sedan just i London. Av 
flera orsaker har vi valt att inte ta med några kartor i detta 
äventyr. Behövs en karta över någon byggnad kan denna 
oftast göras ganska lätt av spelledaren. Tidsenliga kartor 
över London kan också hittas på internet om det skulle 
behövas. Staden är dock så pass stor och har en sådan 
mångfald att en karta egentligen inte behövs; det fåtal 
platser i staden som rollpersonerna kommer att besöka 
kan spelledaren lätt koppla samman utan karta.

Nedan följer kortare beskrivningar av de viktigaste 
platserna.

Clarksville
Clarksville är en mindre by ett par dagars färd från 
London. Byn har runt 150 invånare och växer stadigt 
sedan familjen Edwards hjälpt till att få byn på fötter. 
Edwards äger också byns enda tvåvåningshus, alla andra 
hus är mindre trähus.

I Clarksville finns ett mindre landsvägsvärdshus 
med sovsal och två enkelrum för uthyrning, en mycket 
trumpen smed, en mindre diversehandel tillhörande 
Edwards, en gammal barnlös skomakare, en gammal klok 
gubbe som tar hand om traktens behov av läkekonst, en 
mjölnare med en gammal kvarn i behov av renovering 
samt ett antal storbönder och torpare.

Byn verkar vara välmående men letar man runt kan 
man hitta vissa spänningar även här: sådant som avunds-
sjuka, behov av hjälp och till och med rykten om häxeri 
även i denna upplysningens tid.

Edwards residens: Ett tvåvånings relativt nybyggt 
hus i typisk rokokostil. Det märks att ägaren, Jonathan 
Edwards, har lagt ned en hel del tid och pengar på sitt 
hem; huset står verkligen ut i jämförelse med resten av 
byns bebyggelse. Bakom själva boningshuset breder en 
mindre men välskött naturträdgård i rokokostil ut sig. 
Stallbyggnad och förråd finns i anslutning till huset.

Själva boningshuset är vackert inrett och varje rum har 
sitt eget tema. Huset i sig är inte så stort men det rymmer 
ändå kök, ett par mindre kammare, tjänarbostad, biblio-
tek, sovrum för herrskapet, förråds- och klädkammare, 
kontor och en större matsal.

Här bor Jonathan Edwards med sina två döttrar, Amy 
och Emely, livtjänaren Stephens samt trädgårdsmästare, 
kock, en piga och en dräng.

London
Med sina över 700.000 invånare är London en av världens 
största städer. Det är en stad med extrem kulturell mång-
fald, stora klasskillnader och relativt hög brottslighet. Här 
finns allt vad man kan tänkas vilja ha, allt från obskyr 
utländsk konst till sofistikerade njutningar, allt tillgodo-
sett av Storbritanniens största och mest vältrafikerade 
hamn.

London är dessutom en av världens modernaste städer. 
De större gatorna är upplysta av oljelampor och de som 
har råd med det har rinnande kranvatten i sina bostäder. 
Här finns stora moderna sjukhus, enorma permanenta 
marknader med varor från hela landet och stora delar 
av världen, ett stort antal droskor som lätt kan hyras för 
en billig penning, en mångfald av olika palats och tusen-
tals krogar där gin, öl och vin säljs. Speciellt gin är ett av 
stadens stora gissel; så många som en av åtta hushåll säljer 
gin över disk.

London är också en av de få städer som har börjat 
industrialiserats. Här finns ett stort antal olika industrier 
och fabriker, allt från stora garverier och sågverk till olika 
skeppsvarv och väverier.

Stadens byggnader är till största delen relativt 
nybyggda, främst på grund av den stora branden 1666. 
Sedan branden är stadens gatunät till största delen mycket 
välplanerat och byggnaderna är allt som oftast byggda av 
sten. De flesta välbärgade familjer har sina palats i västra 
delen av staden.

Gables residens: Familjen Gable med tjänstefolk bor 
i en herrgård i västra delen av London. Inom det mur-
omgärdade området finns en välskött park, stall, för-
rådsbyggnader, en tvåvånings herrgårdsbyggnad, en 
gårdsplan samt en mindre arena med en stor järnbur där 
djurkamper ibland hålls. I själva muren runt gården finns 
en större järngrind på framsidan samt en mindre träport 
på baksidan.

Själva boningshuset är ett stort tvåvåningshus med en 
flygel. Huset i sig är från början byggt i barockstil men 
har renoverats och byggts till en del den senaste tiden. 
Stora öppningsbara rokokofönster återfinns till exempel 
nu runt största delen av övervåningen.

Hallen vid stora entrén är två våningar hög och en 
balkong går runt rummet på andra våningen. En stor 
trappa går i mitten av rummet upp till andra våningen 
och vidare in i stora salen. Salen ifråga används som mat- 
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och festsal. Resten av byggnadens utrymme upptas av 
gästrum, boningsrum, kontor, ett kapell, tjänstefolkets 
bostäder, arbetsrum och förråd.

Sektens tillhåll: Sekten som Milton, Amys trolovade, 
är medlem i har sitt högkvarter i källarlokalerna under 
ett fallfärdigt och övergivet större hus. Huset har antagli-
gen en gång i tiden varit någon rik handelsmannafamiljs 
boning. Sedan en tid tillbaka skys huset dessutom som 
pesten på grund av rykten om att det är hemsökt.

På insidan ser huset lika fallfärdigt ut som på utsidan. 
Mycket av de förra ägarnas möbler och lösöre finns fort-
farande kvar här, men i ett förfärligt skick. Rutorna är 
dessutom sönderslagna och naturen har lämnat sina spår 
även inomhus. Fuktskador, drivor av förmultnande löv 
och spår av råttor finns i överflöd.

Sektens tillhåll återfinns som sagt i källaren, vilken 
kan nås från köket. Dörren framför källartrappan är rela-
tivt välbevarad och ibland till och med bevakad inifrån. 
Vinkällarlokalen och matförrådet används numera som 
mötes-, ritual- och orgiesal samt förråd och samkväms-
rum. Resten av källaren används bara när det verkligen 
behövs. Ett fuktigt mindre rum är till exempel inrett som 
gäst- och övernattningsrum.

AktörernA
Här beskrivs dramats huvudpersoner. Det här är män-
niskor som rollpersonerna möter i äventyret. De beskrivs 
noga. Vissa personer beskrivs mer kortfattat. Det är 
sådana spelledarpersoner som inte har så stor roll i även-
tyret och som det inte är så stor chans att rollpersonerna 
skall råka i strid med. Spelledaren får beskriva dem med 
egenskaper och färdigheter om det blir nödvändigt.

En del människor beskrivs med samma egenskaper 
och färdigheter allihop. De är framför allt hejdukar, liv-
vakter och andra som rollfigurerna kan råka i strid med. 
Deras individuella egenskaper är inte så viktiga för även-
tyret.

Rollpersonerna
Äventyret är gjort för mellan tre och fem spelare och bör 
gå att lösa med de flesta typer av rollpersoner. Då även-
tyret i sig från början utformades som ett konventsäven-
tyr konstruerades emellertid fem rollpersoner anpassade 
för det. Dessa fem rollpseroner finns beskrivna på varsitt 
rollformulär längst bak i detta äventyr.

Vill spelledaren använda sig av dessa rollpersoner till 
detta äventyr eller till andra så står det honom fritt att 
så göra. Notera dock att detta äventyr mycket väl går 
att spela med egna rollpersoner så det är inget krav att 
använda dem som följer med. Det finns heller inte några 
egentliga krav på vilka typer av rollpersoner som bör 
finnas med utan de flesta kombinationer bör fungera utan 
större problem. Kan de dock inte föra sig inom de finare 
kretsarna kan vissa obekväma situationer lätt uppstå, men 
det kan man bara se som lite extra krydda.

Om de förkonstruerade rollpersonerna används är 
vårt råd att spelledaren beskriver vardera rollpersonen 
kortfattat och att spelarna sedan väljer en varsin varvid de 
faktiskt får se spelvärdena för vad de har valt.

Amy Edwards
Amy är Jonathan Edwards äldsta dotter. Hon är liten, nätt 
och söt men har en förmåga att se något sorgsen ut största 
delen av tiden. Hon har rakt, långt mörkt hår, stora gröna 
ögon och blek hy. Då hennes far är rik går hon allt som 
oftast iklädd moderna kläder av hög kvalitet.

Amy är en väluppfostrad flicka. Hon är ganska blyg 
och timid men är oanat handlingskraftig och kan mycket 
väl ta hand om sig själv i de flesta situationer. Hon är 
dessutom väldigt hjälpsam och är tämligen empatiskt i 
största allmänhet.

Milton Gable
Milton är paret Gables enda barn och deras ögonsten. 
Han är väluppfostrad men bortskämd och är van att få 
som han vill. I normala fall är han ganska tillbakadragen 
och tystlåten av sig. Detta har vid ett antal tillfället lett 
till att många antagit att han är högdragen av sig och tror 
sig vara förmer än andra, vilket i och för sig till viss del 
stämmer. Han har dessutom en ganska lömsk ådra och 
intrigerar och utnyttjar gärna andra för att nå sina egna 
mål.

Han ser ganska blek och glåmig ut och ser hängig ut 
i största allmänhet. Han har blå ögon och tjockt mörk-
brunt hår uppsatt i en stångpiska. Tar man sig en extra titt 
på det bleka ansiktet märker man ganska snabbt att han 
faktiskt är ganska stilig, något som man oftast inte tänker 
på vid första anblicken.

STY: 7	 TÅL: 7	 RÖR: 13	 UTS:	16
EGO:	13	 UPP: 12	 KAR:	12	 BIL:	15

Yrke:	Dam	 	 Syn: Normal
Religion: Anglikan	 Hörsel: Normal
Nationalitet:	Engelska	 Lyssna:	12
Kön:	Kvinna	 	 Uthållighet: 11
Ålder: 15	år	 	 Skadebonus-När:	±0
Längd: 1,47	meter	 Skadebonus-Skj:	+1
Vikt: 40	Kg	 	 Handlingar (Strid):	3
Storlek: 8	 	 Initiativbonus (Strid):	+1
Svärdshand:	Vänster	 Reflexförsvar:	4
Förflyttning: 7	m/SF	 Handlingar (Socialt): 3
Bärförmåga: 7	Kg	 Initiativbonus (Socialt):	+1
Hjältepoäng:	2

Skadekapacitet: 4	Skråmor=1	Lätt	sår
	 	 3	Lätta	sår=1	Allvarligt	sår
	 	 2	Allvarliga	sår=1	Dödligt	sår

Färdigheter:	Dansa:	Hovdans	10,	Ducka	10,	Etikett	12,	
Förföra	9,	Förhandla	12,	Gömma	sig	14,	Klättra	10,	Leta	
10,	Läsa	och	skriva:	Latinska	alfabetet	14,	Rida	10,	Sjuna:	
Kyrkosång	10,	Smyga	12,	Spela	instrument:	Cembalo,	Tala:	
Engelska	12,	Tala:	Franska	7,	Vapen:	Enhands	eldhandva-
pen	9,	Värdera	6

Specialkunskaper:	Kombinera

Fördelar:	Djurvän,	Tur

Nackdelar:	Kvinna

Relevant utrustning:	Fina	kläder	samt	diverse	accessoa-
rer,	till	exempel	solfjäder,	parfym,	musch	och	annat	nöd-
vändigt.
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Milton klär sig alltid propert, nästan lite strikt. Kläder 
och accessoarer som hatt och käpp är dock alltid moderna 
och av hög kvalitet. Trots att han bara är son till en fram-
gångsrik handelsman har för vana att uppträda och föra 
sig som en ädling.

Anthony Reed
Anthony är en lång, ståtlig man i sina bästa år. Han har 
mörkt hår och mörka ögon och ser, trots att han är 
ganska blek, ut att ha sydeuropeiskt påbrå. Han klär sig i 
fina något överarbetade kläder av någorlunda nytt mode 
och även om han inte är adlig bär han alltid värja. Sam-
mantaget är han en mycket stilig och tilltalande uppen-
barelse som mången kvinna, och även ett antal män, har 
fallit för.

Han är alltid ytterst hövlig och beter sig alltid helt 
korrekt. Han kan dock ibland uppfattas som tämligen 
snobbig och högdragen. Hövligheten och korrektheten 
är emellertid bara en fasad som döljer en otrolig grymhet 
och maktlystnad. Anthony skulle utan att tveka kunna få 
för sig att göra vad som helst som gynnade honom själv; 
han ser bara till sin egen vinning och älskar endast sig 
själv. Han offrar till exempel gärna andras liv, speciellt om 
hans eget är i fara.

Denna fixering tillsammans med ett stort intresse för 
perversa sexlekar och ockulta fenomen var det som tillslut 
ledde till att han grundade Sanguinesekten, naturligtvis 
med honom själv som allsmäktig ledare och överstepräst. 
Alla sektmedlemmar, gräddan av Londons unga borgare 
och ädlingar, är tvungna att följa hans vilja eller stå för 
konsekvenserna.

Rövare
Detta är en ganska sorglig grupp män. De är orakade, 
smutsiga och går i slitna kläder, men har det ändock till-
räckligt väl ställt för att ha tillgång till både hästar och 
vapen.

De försörjer sig på att råna resande till och från 
London, gärna rika personer. De undviker dock välbe-
väpnade sällskap och uppenbart fattiga stackare. Deras 
hästar och väl inövad taktik gör att de får tag i de flesta 
offer de ger sig på.

STY: 11	 TÅL: 11	 RÖR: 13	 UTS:	13
EGO:	11	 UPP: 11	 KAR:	10	 BIL:	16

Yrke:	Gentleman	 Syn: Normal
Religion: Tillber	Sanguine	 Hörsel: Normal
Nationalitet:	Engelsman	 Lyssna:	11
Kön:	Man	 	 Uthållighet: 17
Ålder: 20	år	 	 Skadebonus-När:	+1
Längd: 1,68	meter	 Skadebonus-Skj:	+1
Vikt: 65	Kg	 	 Handlingar (Strid):	3
Storlek: 12	 	 Initiativbonus (Strid):	+1
Svärdshand:	Höger	 Reflexförsvar:	4
Förflyttning: 7	m/SF	 Handlingar (Socialt): 2
Bärförmåga: 11	Kg	 Initiativbonus (Socialt):	±0
Hjältepoäng:	1

Skadekapacitet: 4	Skråmor=1	Lätt	sår
	 	 3	Lätta	sår=1	Allvarligt	sår
	 	 3	Allvarliga	sår=1	Dödligt	sår

Färdigheter:	 Dansa:	 Hovdans	 10,	 Ducka	 8,	 Etikett	 9,	
Förföra	13,	Förhandla	9,	Gifter	och	droger	8,	Gömma	sig	
14,	Klättra	8,	Leta	9,	Läsa	och	skriva:	Latinska	alfabetet	11,	
Ockultism	8,	Rida	10,	Smyga	8,	Symbolkunskap	12,	Tala:	
Engelska	11,	Tala:	Franska	8,	Vapen:	Enhands	eldhandva-
pen	10,	Världsvana	6

Specialkunskaper:	Älskogskonst

Fördelar: Inflytelserik vän: Anthony Reed, Rikedom

Nackdelar:	 Sexualneuros:	 Orgier,	 Hemlig	 identitet:	
Sanguinedyrkare

Relevant utrustning: Fina kläder och accessoaerer, flint-
låspuffert	 samt	 allt	 en	 äkta	 sprätt	 kan	 tänkas	behöva,	 då	
han	är	sina	föräldrars	ögonsten	kan	han	utan	problem	få	
tag	i	det	mesta,	det	räckar	att	peka	på	det	så	betalar	gärna	
hans	far.

STY: 12	 TÅL: 13	 RÖR: 13	 UTS:	16
EGO:	14	 UPP: 14	 KAR:	17	 BIL:	16

Yrke:	Gentleman/Ockultist	Syn: Normal
Religion: Tillber	Sanguine	 Hörsel: Normal
Nationalitet:	Engelsman	 Lyssna:	14
Kön:	Man	 	 Uthållighet: 20
Ålder: 25	år	 	 Skadebonus-När:	+1
Längd: 1,80	meter	 Skadebonus-Skj:	+1
Vikt: 75	Kg	 	 Handlingar (Strid):	3
Storlek: 14	 	 Initiativbonus (Strid):	+1
Svärdshand:	Höger	 Reflexförsvar:	4
Förflyttning: 7	m/SF	 Handlingar (Socialt): 3
Bärförmåga: 12	Kg	 Initiativbonus (Socialt):	+2
Hjältepoäng:	3

Skadekapacitet: 4	Skråmor=1	Lätt	sår
	 	 3	Lätta	sår=1	Allvarligt	sår
	 	 3	Allvarliga	sår=1	Dödligt	sår

Färdigheter:	Dansa:	Hovdans	10,	Ducka	13,	Etikett	16,	
Förföra	19,	Förhandla	16,	Gifter	och	droger	10,	Gömma	
sig	10,	Klättra	8,	Leta	8,	Läsa	och	skriva:	Latinska	alfabe-
tet	 12,	Medicin	 8,	Mysticism	11,	Ockultism	14,	Rida	10,	
Smyga	 12,	 Symbolkunskap	 16,	 Tala:	 Engelska	 12,	 Tala:	
Franska	 11,	 Tala:	 Italienska	 11,	 Tala:	 Latin	 10,	 Teologi	
8,	Vapen:	Dolkar	 15,	Vapen:	Enhands	 eldhandvapen	18,	
Vapen:	Lätta	klingor	20,	Världsvana	12

Specialkunskaper:	Avancerad	närstrid,	Avancerade	när-
stridstekniker,	Kontaktnät:	Engelska	adeln	samt	Londons	
rika	borgarfamiljer,	Oration,	Riter	&	Förbannelser,	Tortyr,	
Älskogskonst

Fördelar:	Rikedom,	Tur

Nackdelar:	Sexualneuros:	Blir	bara	riktigt	upphetsad	när	
han	deltar	i	en	sexorgie,	Extremt	egocentrisk:	Anthony	är	
sin	egen	gud	och	tänker	bara	på	sig	själv,	Hemlig	identitet:	
Sektledare	och	ockultist

Relevant utrustning:	 Fina	 kläder	 och	 accessoaerer	 av	
någorlunda nytt mode, lätt flintlåspuffert med 12 pappers-
patroner,	dräktvärja,	stilett	samt	allt	vad	en	äkta	sprätt	kan	
tänkas	behöva.
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De flesta av dessa landsvägsrövare är härdade av ett 
hårt liv och bryr sig inte längre om hur andra människor 
har det, bara de själva överlever och kan njuta av livet 
efter ett lyckat rån. De är oftast hövliga av sig så länge 
som man inte gör motstånd eller flyr, varvid de ganska 
snabbt tar till våld istället.

Lönnmördare
Professionella lönnmördare i Anthonys tjänst. De flesta 
av dessa är i grunden vanliga sektmedlemmar som har 
fått lite extra träning. De som inte är sektmedlemmar är 
lönnmördare inhyrda av Anthony och jobbar enbart för 
pengar. Just av denna anledning använder Anthony helst 
de som är hjärntvättade och därmed gratis.

Bland Anthonys lönnmördare återfinns både män och 
kvinnor. Hans egna hjärntvättade mördare kommer från 
borgarklassen och adeln medan de inhyrda kan komma 
från i stort sett vilken samhällsklass som helst. Alla är de 
dock utrustade på liknande sätt.

Personligheten på lönnmördarna varierar ganska stort. 
Det enda de i grunden har gemensamt är att de inte har 
några större problem att mörda och ta till våld, allt enligt 
Anthonys önskningar.

Sektmedlemmar
Ett gäng ungdom som först samlades runt Anthony Reed 
och hans sekt när han startade den. De flesta tyckte det 
var tufft, gav dem något att göra och dessutom gjorde 
de många sexorgierna att de fick utlopp för sina sexu-
ella frustrationer. Ingen tog heller dyrkandet av guden 
Sanguine på riktigt allvar i början. Detta kom dock att 
ändras efterhand, först genom ett dråp av en hemlös och 
sedan också genom det rituella mordet av en sektmed-
lem som ville hoppa av. De flesta av sektmedlemmarna är 
numera så pass hjärntvättade eller rädda för Anthony att 
de gör precis vad de blir tillsagda.

Sektmedlemmarna kommer till största delen från 
Londons rikare borgarfamiljer och till viss del från låga-
deln. Det är unga väluppfostrade och från början ytterst 
uttråkade pojkar och flickor som nu lever ett dubbelliv 
där föräldrar eller förmyndare inte misstänker något.

Till personlighet är ungdomarna som uttråkade ung-
domar är mest och som de har varit genom alla tider. De 
flesta har dock härdats något av tiden i sekten och bryr 
sig mindre om andra och mer om sig själva och sin egen 
njutning än vad de gjort tidigare. Många har dessutom 
blivit rent ut sagt kalla och helt okänsliga.

STY: 12	 TÅL: 12	 RÖR: 12	 UTS:	12
EGO:	10	 UPP: 12	 KAR:	12	 BIL:	8

Yrke:	Landsvägsrövare	 Syn: Normal
Religion: Anglikaner	 Hörsel: Normal
Nationalitet:	Engelsmän	 Lyssna:	12
Kön:	Man	 	 Uthållighet: 18
Ålder: 15-35	år	 Skadebonus-När:	±0
Längd: 1,60-1,80	meter	 Skadebonus-Skj:	±0
Vikt: 55-85	Kg	 Handlingar (Strid):	3
Storlek: 9-14		 Initiativbonus (Strid):	±0
Svärdshand:	Varierar	 Reflexförsvar:	3
Förflyttning: 6	m/SF	 Handlingar (Socialt): 2
Bärförmåga: 12	Kg	 Initiativbonus (Socialt):	±0
Hjältepoäng:	0

Skadekapacitet: 4	Skråmor=1	Lätt	sår
	 	 3	Lätta	sår=1	Allvarligt	sår
	 	 3	Allvarliga	sår=1	Dödligt	sår

Färdigheter:	 Ducka	 10,	 Förhandla	 8,	 Gömma	 sig	 15,	
Klättra	8,	Leta	12,	Rida	16,	Smyga	12,	Symbolkunskap	8,	
Tala:	Engelska	8,	Vapen:	Dolkar	13,	Vapen:	Enhands	eld-
handvapen	14,	Vapen:	Lätta	klingor	12,	Vapen:	Yxor	12,	
Världsvana	6

Specialkunskaper:	 Avancerad	 avståndsstrid,	 Vildmarks-
kunskap

Fördelar:	Vanligtvis	inga.

Nackdelar:	Efterlyst

Relevant utrustning:	 Hästar	 med	 sadel	 och	 seldon,	
grova	svarta	något	slitna	kläder,	masker	och	trekornshat-
tar. 2 lätaa flintlåspistoler med 12 papperspatroner, dolk 
samt	antingen	en	handyxa	eller	en	hirschfängare.	De	har	
dessutom 1T10 Guineas var sparade. I övrigt äger de flesta 
nödvändig	vildmarksutrustning	och	varannan	person	äger	
ett	tvåmanstält.

STY: 11	 TÅL: 12	 RÖR: 14	 UTS:	11
EGO:	13	 UPP: 14	 KAR:	10	 BIL:	15

Yrke:	Lönnmördare	 Syn: Normal
Religion: Sanguine/Anglikan	Hörsel: Normal
Nationalitet:	Engelsmän	 Lyssna:	14
Kön:	Varierar		 Uthållighet: 18
Ålder: 15-30	år	 Skadebonus-När:	+1
Längd: 1,40-1,70	meter	 Skadebonus-Skj:	+1
Vikt: 30-75	Kg	 Handlingar (Strid):	3
Storlek: 6-12		 Initiativbonus (Strid):	+2
Svärdshand:	Varierar	 Reflexförsvar:	4
Förflyttning: 7	m/SF	 Handlingar (Socialt): 3
Bärförmåga: 11	Kg	 Initiativbonus (Socialt):	+1
Hjältepoäng:	1

Skadekapacitet: 4	Skråmor=1	Lätt	sår
	 	 3	Lätta	sår=1	Allvarligt	sår
	 	 3	Allvarliga	sår=1	Dödligt	sår

Färdigheter:	 Ducka	 14,	 Etikett	 8,	 Förhandla	 10,	 Gifter	
och	 droger	 7,	 Gömma	 sig	 16,	 Klättra	 12,	 Leta	 10,	 Läsa	
och	skriva:	Latinska	alfabetet	12,	Ockultism	5,	Smyga	14,	
Strid	 utan	 vapen	 13,	 Symbolkunskap	 8,	 Tala:	 Engelska	
12,	Vapen:	Dolkar	14,	Vapen:	Enhands	eldhandvapen	10,	
Vapen:	Kastvapen	14,	Vapen:	Lätta	klingor	12,	Världsvana	
10

Specialkunskaper:	Ekipering,	Grundläggande	närstrids-
tekniker, Infiltrering

Fördelar:	Vanligtvis	inga.

Nackdelar:	Hemlig	identitet:	sektmedlem	eller	lönnmör-
dare

Relevant utrustning:	 Normal	 daglig	 utrustning	 och	
kläder.	 2	 dolkar,	 3	 kastknivar,	 mörka	 kläder,	 mask	 samt	
utrustning	som	beror	på	uppdrag:	sådant	som	rep,	änter-
hake,	 strypsnara,	 gift,	 fotanglar	 ,	 snaror	 och/eller	 olika	
sorters	granater	och	sprängmedel.
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Jonathan Edwards
Jonathan Edwards är en man i övre fyrtioårsåldern. Ett 
hårt och inte helt hälsosamt leverne har dock gjort att 
han har åldrats i förtid. Han är fetlagd, har dåligt hjärta 
och har en lungsjukdom som han känner kommer att bli 
hans död.

Han har hunnit med mycket i sitt liv. I sin ungdom 
var han soldat i kriget mot Frankrike, varefter han blev 
smugglare och sedermera en mycket framgångsrik han-
delsman. Sedan han blev änkling för 13 år sedan har han 
emellertid dragit sig tillbaka från det mesta som har med 
affärer att göra och låter sina anställda sköta sitt handels-
imperium.

Jonathan är en trevlig och jovialisk man som gärna 
berättar om sitt liv och de äventyr han upplevde i sin 
ungdom. Han försöker få ut så mycket som möjligt av 
den tid han har kvar av jordelivet. Det händer dock att 
han blir tyst och melankolisk och försjunker i minnena av 
sina stunder tillsammans med sin älskade hustru Cathe-
rine.

Han går klädd i mycket välgjorda kläder av något 
omodernt snitt och den nästintill kala hjässan döljs av en 
mörk bourseperuk. Den vackra promenadkäppen som 
för de flesta borgare och ädlingar bara är en statussymbol 
används flitigt när han går och det runda gladlynta ansik-
tet har en förmåga att bli illrött vid ansträngning.

Stephens
Stephens är familjen Edwards livtjänare. Han beter sig 
alltid korrekt, trots att han alltid ger ett något buttert 
och rentav bittert intryck. Han säger inte mycket och är 
mycket svår att komma nära eller lära känna. Man skulle 
kunna gå så långt som att säga att Stephens är själva sin-
nebilden av en engelsk butler.

Han är lång, smal och har ett koppärrigt ansikte. Då 
han börjar bli lite till åren har han förlorat det mesta av 
sitt hår. Detta kvittar dock eftersom han ändå döljer allt 
med en perfekt skött gråhårig stångpiskperuk.

Richard och Veronica Gable
Makarna Gable ett medelålders par som har åldrats väl. 
Richard är en mörk vältränad man med lätt grånande 
hår och Veronica en är en rund liten blond dam som ser 
mycket yngre ut än vad hon faktiskt är, sedan om det 
beror på alldeles för många lager med smink eller inte är 
svårt att veta.

Både Richard och Veronica har vissa fördomar mot 
dem som har det sämre ställt än de själva och har ganska 
svårt att låta bli att se ned på dem. Åh andra sidan har de 
också en överdrivet hög uppfattning om adeln och har 
en förmåga att bli rent utav lismande inför adliga perso-
ner. Kommer man väl förbi dessa fördomar visar det sig 
ganska snabbt att de faktiskt är mycket trevliga om än 
något stela till sättet.

Familjen Gable försörjer sig genom handel och 
Richard är ägare till ett större handelshus och äger dess-
utom aktier i ett antal större kompanier. Familjen är minst 
sagt rik och har inga ekonomiska bekymmer alls.

BAkgrund
Det hela tar sin början år 1740, i mitten av den sjunde månaden. 
Sviterna efter kriget mot Spanien sitter fortfarande i. Böldpes-
ten som drabbat landet börjar glömmas bort och det London 
som några årtionden tidigare bränts ner till grunden är nu åter-
uppbyggt igen.

Ett stilla sommarregn som faller över den engelska lands-
bygden sköljer för ett ögonblick bort alla minnen. Under ett 
stort träd sitter dock ett antal personer och ser med viss irri-
tation på det allt hårdare regnet. Tack vare en felberäkning 
hade detta nybildade följe tidigare tvingats söka skydd undan 
regnet under trädets täta grenverk, och om de inte ville riskera 
att ruinera sina kläder var de tvungna att sitta kvar och se på 
hur regnet sakta ökade än mer i styrka och gjorde om vägen till 
lera.

Rollpersonerna börjar äventyret sittande under ett stort 
träd i skydd undan regnet någonstans i England. De fann 
varandra i Birmingham och bestämde sig för att slå följe 
när de upptäckte att alla skulle till London. Då rövarband 
är vanliga längs landsvägarna slog sig rollpersonerna 
samman och införskaffade häst och vagn för att resa lite 
säkrare än om de hade gått var för sig.

Efter några dagars färd kom följet dock i dispyt om 
huruvida de skulle fortsätta direkt mot London eller 
stanna kvar och vänta ut det oväder som verkade vara på 
väg. De som ansåg att det inte alls skulle bli oväder eller 
att det snabbt skulle passera vann snart diskussionen och 
gruppen fortsatte helt sonika mot London. Ovädret kom 
emellertid snart i form av ett lättare regn som snabbt blev 

STY: 10	 TÅL: 10	 RÖR: 12	 UTS:	12
EGO:	13	 UPP: 10	 KAR:	12	 BIL:	15

Yrke:	Sektmedlemmar	 Syn: Normal
Religion: Sanguinedyrkare	 Hörsel: Normal
Nationalitet:	Engelsmän	 Lyssna:	10
Kön:	Varierar		 Uthållighet: 15
Ålder: 15-30	år	 Skadebonus-När:	±0
Längd: 1,40-1,75	meter	 Skadebonus-Skj:	±0
Vikt: 30-80	Kg	 Handlingar (Strid):	3
Storlek: 6-13		 Initiativbonus (Strid):	±0
Svärdshand:	Varierar	 Reflexförsvar:	3
Förflyttning: 6	m/SF	 Handlingar (Socialt): 3
Bärförmåga: 10	Kg	 Initiativbonus (Socialt):	+1
Hjältepoäng:	0

Skadekapacitet: 4	Skråmor=1	Lätt	sår
	 	 3	Lätta	sår=1	Allvarligt	sår
	 	 2	Allvarliga	sår=1	Dödligt	sår

Färdigheter:	Ducka	8,	Etikett	10,	Förhandla	10,	Gömma	
sig	10,	Klättra	6,	Leta	10,	Läsa	och	skriva:	Latinska	alfabe-
tet	12,	Ockultism	10,	Smyga	10,	Symbolkunskap	12,	Tala:	
Engelska	 12,	 Tala:	 Franska	 10,	 Vapen:	 Dolkar	 8,	 Vapen:	
Enhands	eldhandvapen	10,	Vapen:	Lätta	klingor	10

Specialkunskaper:	Älskogskonst

Fördelar:	Rikedom,	Vissa	har	också	Adelstitel.

Nackdelar:	Hemlig	identitet:	sektmedlem

Relevant utrustning:	Fina	kläder	av	någorlunda	nytt	
mode,	dräktvärjor	och	vid	”Högtider”	lila	kåpor	med	
en	svart	dolk	broderad	på	ryggen.
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tyngre och tyngre. Rollpersonerna tvingades därför ändå 
att söka skydd, till mångas besvikelse dock inte i ett varmt 
värdshus utan under ett större träd.

Samtidigt en bra bit längre ned längs vägen håller en 
grupp landsvägsrövare på att försöka få stopp på och 
råna en droska.

deL I: en fLIckA I nöd
Låt rollpersonerna lära känna varandra och sig själva lite 
så här i början. De har gott om tid eftersom det verkar 
som om ingen kommer att kunna fortsätta resan på ett tag. 
Någon kanske till och med förbereder sig för att spendera 
natten där eftersom regnet inte verkar ge med sig.

När stämningen dör ner lite eller när det anses mest 
lämpligt kommer en droska att storma förbi på vägen i 
vad som verkar vara vild panik. Kort efter rider ett litet 
band av svartklädda män. De är stråtrövare som jagar 
droskan och värdesakerna som finns gömda i den. I situ-
ationens hetta lägger varken personerna i droskan eller 
stråtrövarna märke till rollpersonerna. Snart hörs även 
pistolskott.

Här har rollpersonerna två val. Antingen störta efter 
eller stanna kvar under trädet och vänta på att regnet dör 
ut. Resultatet blir ändå detsamma. 

Brottsplatsen
Regnet avtar snart i styrka och dör snart ut helt. Det är 
fortfarande förtidigt på dagen för att det ska vara någon 
mening att stanna kvar under trädet och övernatta.

Skulle någon av rollpersonerna vilja återvända till byn 
de lämnade och larma om överfallet är det en bra idé 
att hitta på något sätt att få rollpersonen ifråga på andra 
tankar, till exempel genom att försöka få någon annan 
rollperson att motsätta sig detta om nu ingen gör det 
självmant.

När rollpersonerna slutligen fortsätter sin resa, 
antingen om de följer efter droskan och ryttarna eller 
om de tar det mer lugnt, ser de efter en stund droskan 
ligga vid sidan av vägen. Den leriga marken är full av fot- 
och hästspår. Hästarna till droskan är försvunna och på 
marken ligger kusken som blivit skjuten i ena axeln och 
rakt i huvudet.

Vill rollpersonerna fortsätta direkt utan att undersöka 
platsen kommer de att höra en kvinnoröst som hjärtskä-
rande gråter till inne i droskan.

När man öppnar dörren ser rollpersonerna en vacker 
ung kvinna sitta ihopkrupen alldeles vettskrämd. Hon 
tror att det är stråtrövarna som har kommit tillbaka och är 
alldeles livrädd när hon ser rollpersonerna. När de lyckats 
lugna ner henne presenterar hon sig som Amy Edwards 
och förklarar att hon var på väg hem till sin familj när 
ett band stråtrövare av en händelse såg dem och började 
jaga dem. Hon klarade sig eftersom hon gömde sig i ett 
hemligt utrymme under ett säte och hon hade precis vågat 
sig ut när rollpersonerna kom.

Rollpersonerna kan bara få ut henne ur droskan om de 
lovar att skydda henne och ta henne till sin familj i nästa 
by. När hon kommer ut ur droskan ser rollpersonerna hur 
tre av stråtrövarna återvänder. De var besvikna på bristen 
av värdesaker de fick tag på och bestämde sig för att rida 
tillbaka för att undersöka droskan igen. Beroende på hur 
rollpersonerna agerar kan det antingen bli strid, rollper-

sonerna flyr eller rövarna flyr. Dödas Amy är äventyret i 
stort sett slut.

Mötet med stråtrövarna bör modifieras om spelle-
daren väljer att lägga in tillägget med stugan, En flickas 
flykt, som presenteras i slutet av äventyret. Stråtrövarna 
som kommer tillbaka bör i sådana fall vara rollpersonerna 
helt övermäktiga och så pass många att rollpersonerna 
helt enkelt blir tvungna att fly för att överleva.

deL II: en fLIckAS fAmILj
Hur det än går så är Amy väldigt tacksam för rollper-
sonernas hjälp och lovar att hennes familj kommer ta 
väl hand om dem när de anländer till deras hus. Hennes 
hemby Clarksville ligger inte alltför långt borta och roll-
personerna kommer fram ungefär när kvällningen nalkas. 
Hon leder dem till byns största hus och tillika det enda 
med två våningar. Amy berättar att hennes far, Jonathan 
Edwards, är anledningen till att byn börjat växa på senaste 
tiden.

Hon fortsätter gärna berätta om sin far om någon 
verkar intresserad. Jonathan Edwards var en framgångs-
rik handelsman i London. Hans riktiga genombrott kom 
efter kriget mellan England och Spanien. Det var brist 
på mycket och Jonathans varor blev snart väldigt efter-
sökta. Han tjänade så mycket att han kunde dra sig till-
baka. Hans fru, Catherine, dog dock i barnasäng när deras 
andra dotter, Emely, föddes.

Förkrossad lämnade han det för hans smak nu alltför 
stressiga London bakom sig och flyttade ut på landet 
med sina två döttrar och tre personliga tjänare. Med sina 
kontakter och tillgångar byggde han sitt stora hus i byn 
Clarksville som sedan dess växt tack vare att han investe-
rat en del av sina tillgångar för byns bästa. De flesta bybor 
betraktar honom som byns hedersmedborgare.

Edwards residens
När rollpersonerna anländer till huset med Amy blir de 
varmt välkomnade. Amys familj är djupt tacksamma över 
att rollpersonerna räddade henne och följde henne hem. 
Rollpersonerna blir erbjudna att stanna över natten om 
de så önskar och bli bjudna på god mat, vin och all möjlig 
lyx såsom schweizisk choklad och franskt vin.

Jonathan insisterar på att få visa sin tacksamhet och 
kommer inte att ge med sig förrän rollpersonerna accep-
terar. Ingen ska säga att Jonathan Edwards inte visar sin 
uppskattning för någon som räddat livet på hans dotter. 
Insisterar rollpersonerna ändå på att fortsätta sin resa 
genast, vilket bör undvikas, kommer han att ställa den 
fråga han egentligen skulle ha ställt senare under kvällen.

Edwards förfrågan
Till slut går solen ner och hela byn tycks gå till sängs. Alla 
i Edwards hus sitter framför den öppna eldplatsen och 
ser hur elden leker. Jonathans tjänare Stephens går runt i 
rummet och tänder vaxljus medan Jonathan berättar his-
torier om krig och äventyr i Europa från sin ungdom.

Jonathan talar med rollpersonerna om allt möjligt och 
efter en stund berättar han om Amys kommande gifter-
mål. Han själv är gammal och har på senare tid börjat bli 
sjuklig av sig. Det är helt enkelt dags att säkra hans dött-
rars framtid. Han har därför pratat med två av hans gamla 
vänner i London. De är riktigt välbärgade, har inflytande 
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och dessutom en son som skulle passa mycket väl tillsam-
mans med Amy som de dessutom med glädje har gått 
med på att gifta bort.

Amy ska därför fara till London för att träffa sin bli-
vande make och det är där rollpersonerna kommer in i 
bilden. Jonathan frågar dem om de skulle kunna tänka sig 
att föra henne dit. Han själv är för gammal och svag för 
att resa någonstans men han vet att hon skulle vara säker 
med rollpersonerna. De blir utlovade en bra belöning om 
de för henne dit och sedan helst tillbaka igen när ärendet 
är utfört.

Verkar rollpersonerna tveksamma så berömmer han 
dem och säger att de verkar väldigt pålitliga eller beklagar 
han sig och undrar högt för sig själv hur hans döttrar ska 
klara sig själva efter hans bortgång, allt för att på något 
sätt övertala rollpersonerna att hjälpa honom.

Förhoppningsvis accepterar rollpersonerna. Gör de 
det kan de bege sig mot London redan nästa dag. Jonat-
han kan erbjuda dem enklare hjälp om de skulle önska det 
men han har inte så mycket: endast enklare utrustning, 
mat och kanske någon pistol eller ett gevär. Amy kommer 
att åka i en ny droska med Stephens som kusk.

deL III: en fLIckAS troLovAde
Färden mot London är relativt händelselös. Vägarna är 
fortfarande ganska leriga efter regnet så det går ganska 
långsamt fram. Tjänaren Stephens är oftast tyst och visar 
bara upp en bitter min. Han litar inte på rollpersonerna 
och är inte rädd för att visa det.

Framåt kvällningen kommer de förbi en vägkrog. Det 
blir dispyt mellan Amy och Stephens om de ska stanna 

eller inte. Amy vill stanna och sova i en säng. Hon är 
egentligen väldigt intresserad av själva vägkrogen efter-
som hon aldrig varit inne i en och vill uppleva hur det är. 
Stephens däremot anser att det är alldeles för farligt och 
att Amy gott och väl kan sova i droskan. Rollpersonerna 
får komma emellan och hjälpa till med beslutet, annars 
kommer Amy och Stephens bli rejält sura på varandra.

Stannar följet på vägkrogen inträffar följande hän-
delse. Fortsätter de och sover i droskan och till häst istäl-
let inträffar aldrig händelserna på vägkrogen.

Vägkrogen
På vägkrogen är det ganska mycket folk. Ungefär hälften 
av borden är fyllda och de som sitter där är ruffiga och 
bär slitna kläder. Detta får Stephens att bli än mer överty-
gad om att de borde fortsätta.

Vad ingen av dem vet är att en del av stråtrövarna som 
överföll Amy befinner sig här inne. De känner dock inte 
igen henne eftersom de aldrig såg henne men de blir ändå 
väldigt intresserade av det nytillkomna följet. De mutar 
snabbt ägaren av vägkrogen att ljuga om antalet rum som 
är lediga. När rollpersonerna frågar ägaren om de kan 
spendera natten här berättar han därför att de bara har 
ett ledigt rum, vilket Stephens insisterar på att Amy får. 
Rollpersonerna får spendera natten i den gemensamma 
sovsalen.

Under natten kommer stråtrövarna att försöka plundra 
rollpersonerna på alla deras tillhörigheter. Skulle någon 
hålla vakt så har de mutat ägaren att försöka slå denne 
medvetslös. Stephens står vakt utanför Amys rum och 
stråtrövarna ger upp att försöka komma in där. De vill 
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inte riskera att döda någon och om det blir bråk kommer 
de att fly.

När så rollpersonerna vaknar nästa morgon finner de 
förmodligen att de flesta av deras tillhörigheter är för-
svunna. Amy känner att det är hennes fel och lovar att 
de ska ersättas. Till sin lycka finner de att droskan och 
vagnen med hästarna fortfarande är kvar.

Familjen Gable
Hur följet än tillbringade natten kommer de framåt efter-
middagen samma dag att anlända till London. Stephens 
är den ende som kan vägen och leder dem därför till 
familjen de ska bo hos.

Huset de kommer till är ännu större än det Amy bor i 
och en propert klädd butler öppnar dörren när de använ-
der dörrknackaren. Butlern och Stephens är väldigt lika i 
sättet och det ser nästan komiskt ut när de talar med var-
andra. Butlern visar in dem och ber dem vänta i ankomst-
hallen. Det är vackert möblerat med stora krukväxter i 
fönstren och har en trappa som leder till övervåningen.

Snart kommer butlern tillbaka och presenterar 
makarna Richard och Veronica Gable. De är överlyckliga 
att se Amy och är väldigt förtjusta i henne. De anser att 
hon kommer passa perfekt för deras son. Amy har träffat 
dessa två förut men aldrig hennes tilltänkta blivande make 
så hon är väldigt nervös. Makarna ropar på sin son som 
snart själv kommer nedför trappan.

Milton Gable verkar inte lika entusiastisk som sina 
föräldrar, men han håller skenet uppe och är väldigt artig, 
speciellt mot Amy. En uppmärksam person kan märka 
att han inte alls verkar se fram emot hela saken men hans 
föräldrar säger att han endast är nervös.

I själva verket är Milton medlem i en sekt som dyrkar 
ockulta varelser. Han har tre frillor inom sekten och har 
varken intresse eller tillåtelse att binda sig till en enda 
kvinna genom giftermål. Giftermål anses som en hädelse 
och förolämpning mot deras gud Sanguine, herre över 
förlustelse och smärta. Sekten tillber honom genom långa 
ritualer följda av sexorgier.

Det hela började mer som en förnöjelse av några av 
Londons rika och uttråkade ungdomar som sökte spän-
ning i sin vardag. Det hela blev snart större och någon-
stans på vägen blev allt på riktigt. En hemlös råkade 
komma på sekten och blev mördad mer eller mindre av 
misstag. Sektens ledare använde detta till sin fördel för att 
få mer inflytande. Han manipulerade de rädda medlem-
marna att tro att detta var vad deras herre Sanguine ville, 
och nu var de mer fast i sekten än de visste.

En sektmedlem klarade inte pressen utan försökte 
lämna dem. Sektledaren lät ritualmörda honom och med 
några välriktade ord om hur Sanguine inte tolererar förrä-
deri lyckades han snärja sektmedlemmarna än mer. Nu är 
alla i sekten livrädda för att bryta mot något som ledaren 
säger, såsom att gifta sig. Milton är därför väldigt nervös. 
Han gör sitt bästa för att hålla skenet uppe men verkar 
väldigt nervös och försvinner ofta bort i sina tankar.

Festmåltiden
Amy, Stephens och rollpersonerna blir bjudna på en stor-
artad måltid. Makarna Gable har lite svårt för personer 
som inte är av högre börd men gör sitt bästa för att vara 

artiga. De lyssnar dock helst på Amy och berättar gärna 
om hur duktig Milton är på det mesta.

Milton själv äter maten framför sig väldigt sparsamt 
och sitter mest i sina egna tankar. Han kollar ibland upp 
och ger Amy ett leende som i sin tur varmt ler tillbaka.

Slutligen kommer butlern in i matsalen och berättar 
att Anthony Reed har anlänt på visit och önskar få deltaga 
under måltiden. Anthony Reed är precis som Milton född 
i en rik och inflytelsefull familj, men viktigare är att han 
är ledare för sekten Milton är medlem i. Miltons föräldrar 
tycker väldigt mycket om Anthony för hans fina sätt och 
anser att Milton kunde lära sig ett och annat av honom 
när det gäller att bete sig som en gentleman. Innan Milton 
hinner säga något säger därför hans föräldrar att Anthony 
är välkommen.

Snart kommer en lång och ståtlig ung man i Miltons 
och Amys ålder. Han är väldigt artig och ytterst vänlig 
mot Amy och han verkar också vara väldigt intresserad 
av Miltons och Amys bröllop. Han önskar dem all lycka 
och utnämner en skål för deras skull vilket glädjer Miltons 
föräldrar oerhört. Milton själv äter knappt alls längre och 
verkar ha blivit väldigt blek. På frågor svarar han bara 
entonig eller inte alls. Hans föräldrar talar istället om Amy 
eller Anthony så mycket som möjligt.

Vid måltidens slut tackar Anthony för sig. Han bugar 
åt makarna Gable, kysser Amys hand och klappar Miltons 
axel innan han går. Gables ber sin son leda gästerna till ett 
uppehållsrum. Väl där ber Milton dem att ge sig av redan 
tidigt under morgondagen. Han påstår sig ha många 
affärer att slutföra för att förbereda bröllopet och har helt 
enkelt tyvärr inte tid att se efter henne, hur mycket han än 
påstår sig vilja det.

Han är bestämd i sin sak, men envisas rollpersonerna 
berättar han att han inte ville säga något men att han för-
söker förbereda en överraskning åt Amy inför bröllopet. 
Detta övertygar i alla fall Amy och hon går helt med på att 
de bör åka tidigt dagen efter. Hon är dessutom lite orolig 
för sin far och säger att det kan passa bra.

Dagen efter
Nästa dag beger de sig av från Gables hus. Milton har 
pratat med sina föräldrar och sagt att Amy med sitt följe 
påstått att de måste ge sig av väldigt tidigt. Makarna tycker 
att det är synd att hon reser så tidigt men att hon är väl-
kommen tillbaka när hon än skulle önska.

Milton kommer att kontakta Anthony och förklara 
hela situationen om att det inte var hans val att gifta sig 
och att han inte vill svika Sanguine. Anthony säger sig 
tro honom, men bara om Milton gör något åt det hela. 
Milton anlitar därför i hemlighet två lönnmördare som 
ska varna Amy och hennes följe från att komma i närhe-
ten av familjen Gable igen. De har fått information från 
Milton om hennes familj och kan berätta hemska histo-
rier om vad som händer med hennes far eller syster eller 
henne själv om hon kommer i närheten av dem igen.

deL Iv: en fLIckAS öde
Vad som händer härnäst beror helt på spelledaren och 
på vad rollpersonerna tar sig för, men lönnmördarna 
kommer att konfrontera Amy vid lämpligt tillfälle oavsett 
hur rollpersonerna gör.
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En flicka lämnad ensam att dö
Har rollpersonerna beslutat sig för att låta Amy och Ste-
phens ta sig hem själva betalar hon dem och tackar dem 
för all hjälp. Nästa dag hör rollpersonerna hur en ung 
kvinna med tjänare blivit funna mördade mitt på en gata. 
Lönnmördarna hade då beslutat sig för att göra proces-
sen kort och tjäna lite mer pengar varpå de helt sonika 
mördade Amy och Stephens och tog deras pengar.

Där slutar i sådana fall äventyret. Det är omöjligt att 
hitta lönnmördarna och familjen Gable blir förkrossade, 
inklusive Milton som aldrig önskade livet ur Amy. Han 
kan inte tro att det var hans lönnmördare men vågar inte 
säga något av rädsla för Anthony och Sanguine.

En flicka med sällskap
Stannar rollpersonerna med Amy kan de antingen utforska 
London eller resa tillbaka mot Amys hem. Oavsett hur 
de gör så blir de konfronterade av lönnmördarna. Lönn-
mördarna vill inte anfalla när rollpersonerna är med men 
kommer försvara sig om situationen så kräver.

Det hela kan sluta på flera olika sätt beroende på vad 
som hänt och vad rollpersonerna gör. De kan övertyga 
Amy att göra som lönnmördarna säger: att aldrig träffa 
Gables igen, eller kan de övertyga henne att strunta i 
lönnmördarnas hot och fortsätta med bröllopet som pla-
nerat. Amy kommer då med all säkerhet att i slutändan bli 
mördad tillsammans med Milton.

Vill rollpersonerna gå till botten med problemet så 
måste de hitta och förfölja Milton. Amy vill veta vad som 
tynger hennes framtida make och kräver att få följa med, 
allt till Stephens stora förtret.

Milton har blivit ett nervöst vrak av hela affären. Han 
träffar Anthony igen på Londons gator, varvid Anthony 
märker detta och beslutar sig för att göra något åt saken. 
Han uppmanar Milton att gå och ta sig något lugnande 
och rekommenderar varmt en krog som ska servera bra 
och riktigt starka drycker.

Har rollpersonerna inte hittat honom än kan de fråga 
runt och komma till värdshuset där Milton sitter. Han är 
nu helt redlös och skulle ha blivit utslängd för länge sedan 
om han inte hade varit en Gable. Han svarar undvikande 
på frågor och vill inte svara alls om Amy är med utan 
försöker då uppträda som om inget är på tok.

Lämnar rollpersonerna honom där och beger sig 
någon annanstans kommer han att bli mördad av ett antal 
utsända sektmedlemmar under nattens gång. Anthony 
har beslutat sig för att ytterligare stärka sin maktposi-
tion och har därför skickat ut några av medlemmarna. 
De måste bevisa sin trofasthet mot Sanguine genom att 
personligen mörda förrädaren Milton. De är emellertid 
inte några särskilt erfarna våldsverkare och efter ett antal 
mindre lyckade försök att få Milton dräpt kommer han att 
dö av ren blodsförlust.

Milton kan sedan påträffas i den gränd där han slutli-
gen dog. Han ligger i en avskrädeshög och hela gränden 
är nedsmetad med hans blod och hans oerfarna mördares 
uppkastningar. Milton själv är mer eller mindre lemlästad 
och verkar ha lidit en oerhört smärtsam död.

Stannar däremot rollpersonerna kvar hos honom eller 
fortsätter att förfölja honom tills dess att han lämnar 
krogen på natten kommer de slutligen att lägga märke till 
de utsända mördarna, vilka alla fyra är i samma ålder som 

Milton. De har dessutom samma överklassbeteende som 
Anthony fast är klart mindre självsäkra.

Går rollpersonerna emellan och hindrar dem från att 
mörda Milton kommer de att strida tills dess att någon 
av dem blir skadad eller dödad. Då kommer de istället att 
försöka fly. Efteråt är det betydligt enklare att få ur Milton 
vad som pågår och vad han är delaktig i. Om rollperso-
nerna lovar att inte säga något till hans föräldrar avslöjar 
han allt. Han berättar om sekten, om Sanguine och om 
Anthony.

Rollpersonerna kan nu antingen själva ge sig iväg mot 
sektens tillhåll eller tillkalla stadsvakten, något som Milton 
helt motsätter sig. Han vill verkligen inte att hans föräld-
rar ska få reda på vad han är inblandad i och påpekar 
också vilken skandal det skulle bli om det uppdagades att 
så många adelsmäns barn var med i en ockult sekt.

Sekten har sitt tillhåll i källaren under ett övergivet hus. 
Rykten har spridit sig bland de hemlösa om att huset är 
hemsökt sedan dess att en av de hemlösa gått dit in och 
aldrig återvänt.

När rollpersonerna kommer dit har Anthony precis 
fått reda på det misslyckade mordförsöket och är mitt 
uppe i en eldig predikan om hur Sanguine vredgas över 
sina lärjungars inkompetens.

Ger sig rollpersonerna inte tillkänna blir de slutligen 
upptäckta på något sätt. De måste nu strida för att behålla 
sina liv. Den ende i sekten som är duktig på att slåss är 
Anthony med sin värja. De andra fem lärjungarna som 
för tillfället befinner sig i källaren gör sitt bästa men faller 
förmodligen ganska fort.

Ett litet tips är att modifiera antalet lärjungar beroende 
på hur erfarna rollpersonerna är. Är de mycket erfarna 
kan antalet sektmedlemmar ökas dramatiskt och dess-
utom kan ett par värjmästare, beskyddare av Sanguine, 
läggas till som lite svårare motstånd.

Om rollpersonerna inte dödar sektmedlemmarna, 
främst då Anthony, eller om de tillkallar vakter som arres-
terar alla i källaren så är alla som överlevde fria igen nästa 
dag. Deras föräldrar och släktingar har mutat loss dem. 
Har dessutom Anthony överlevt har ett antal lönnmör-
dare skickats ut i London efter rollpersonerna. Stannar 
de då kvar i London eller återkommer efter någon tid 
kommer de att bli utsatta för ett stort antal mordför-
sök, vilka antagligen förr eller senare kommer att lyckas. 
Mordförsöken kan dock stoppas om rollpersonerna 
lyckas döda eller oskadliggöra Anthony.

Lösa trådar
Amy är osäker på vad hon ska göra när hon får reda på 
Miltons sekt. Hon vill helst inte gifta sig med Milton 
längre men kan bli övertalad av rollpersonerna vilka hon 
litar väldigt mycket på nu. Hon kan stanna i London och 
riskerar då att bli mördad tillsammans med rollperso-
nerna och hela familjen Gable om Anthony fortfarande 
lever. Hon kan bege sig tillbaka till sin familj. 

Säkrast för alla är om Anthony dör men hans familj 
kommer då att försöka ta reda på allt som hänt, vilket kan 
sluta med att rollpersonerna åter igen hamnar i fara.

utByggnAd Av äventyret
Värt att nämna är att detta konventsäventyr faktiskt från 
början var en hel kampanj till ett annat spel. Det är här 
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nerkrympt till konventsstorlek men det är inte alltför 
svårt att göra en kampanj eller ett längre äventyr av det 
hela igen. Originalet innehöll dessutom en stor mängd 
övernaturligheter som mycket lätt kan plockas in igen om 
man vill ha den typen av kampanj.

Här följer i alla fall några saker som kan läggas till och 
som var med i originalkampanjen.

Tilläg I: En flickas flykt
När rollpersonerna precis har räddat Amy Edwards kan 
de tvingas in i skogen för att undkomma de alldeles för 
numerärt överlägsna rövarna. Där tvingas de leka katt-
och-råtta med rövarna en stund till dess att de hittar en 
övergiven stuga som efter en kort undersökning går all-
deles utmärkt att gömma sig i, speciellt som det verkar 
finnas en jordkällare under en dold lucka i golvet.

Här kan man sedan köra på enligt två olika handlingar. 
Antingen är huset hemsökt, ett spöke skriver meddelan-
den till rollpersonerna och försöker visa dem den grunda 
grav där han blev slängd. Han saknar också något, för 
honom, mycket viktigt som de rövare som jagar rollper-
sonerna har tagit i och med att de mördade den person 
som nu hemsöker stugan. För att ge spöket ro tvingas 
rollpersonerna stjäla tillbaka vad det än är som fattas och 
begrava det tillsammans med den mördade. Rövarna har 
ett läger några kilometer bort och är inte så svårt att hitta 
om man bara kan spåra eller har något hum om hur man 
beter sig i vildmarken.

Finns inte övernaturligheter kan rollpersonerna istäl-
let hitta en dagbok med ledtrådar om att den person som 
bott här innan var en ädling som dragit sig tillbaka från 
omvärlden och blivit eremit. Ädlingen ska dock ha varit 
ägare till en smyckesamling. Om rollpersonerna letar runt 
finner de snart tecken på strid och tecken på att det är 
rövarna som har mördat ädlingen samt vart hans grav 
finns. Smyckesamlingen återfinns i rövarnas läger.

I rövarnas läger återfinns också Amys tillhörigheter.

Tillägg II: En flickas drömmar
Detta är mest ett mellanspel. Istället för att komma fram 
till Amys far redan under samma dag som de ger sig av 
mot hennes hem blir de tvingade att ta in på ett värdshus 
på vägen. Här har rollpersonerna chansen att vila ut och 
dessutom trösta Amy efter flera uppskakande händelser. 
Hon kommer dock att ha mardrömmar om överfallet, 
något som på grund av att hon skriker i sömnen kommer 
att väcka de som sover i närheten.

Som tur är blir de väckta precis i tid för att se en 
inbrottstjuv som tagit sig in i ett av rollpersonernas rum. 
Hur detta sedan utvecklas är upp till spelare och spel-
ledare.

Tillägg III: En flickas följe
På vägen till London och till Amys trolovade händer ännu 
en sak. Rollpersonerna med följe tvingas ta skydd undan 
en storm. Enda vettiga ställe de hittar är ett jaktslott som 
ligger en bit in i skogen. Ljusen från byggnaden kan precis 
urskiljas från vägen.

Väl där upptäcker de snart att allt inte står rätt till. 
Markisen som bor här verkar minst sagt skärrad och hans 
tjänstefolk är misstänksamma och rent av rädda. Rollper-
sonerna tas dock emot i alla fall.

Under natten sker sedan ett mord. Alla vaknar av ett 
fruktansvärt skrik och det visar sig snart att stallpojken 
har blivit helt söndersliten av något. Delar av honom kan 
hittas i stallet, resten verkar ha blivit uppätet.

Vad som sker härnäst beror på rollpersonerna men 
markisen kommer troligen att böna och be dem om att 
hjälpa honom bli av med monstret som har dräpt hans 
son, några personer ur hans tjänstefolk och några bybor i 
den by som finns någon kilometer bort in i skogen.

I originalet var monstret ifråga en varulv, men kan 
lika väl vara en förrymd importerad tiger eller björn eller 
något övernaturligt monster ur den engelska mytologin.

Tillägg IV: En flickas förmyndare
Hur än allt slutar kommer ett par lönnmördare att komma 
undan allt och slutföra ett uppdrag som rollpersonerna 
kanske inte har väntat sig. Notera dock att detta händel-
seförlopp endast fungerar om bröllopet med Milton blir 
inställt av någon anledning: om Milton blir dödad, om 
Milton fortsätter att vara sekten trogen och blir rollper-
sonernas och Amys dödsfiende, om familjerna helt enkelt 
ställer in allt eller av någon annan anledning.

När allt är avklarat kommer nämligen Amys hela 
familj att bli dräpt, antingen medan rollpersonerna håller 
på med något annat eller under tiden som de övernat-
tar hos Edwards efter att ha fört tillbaka Amy till fadern 
när sekten har blivit krossad. Hur de än gör kan de inte 
förhindra alla mord; på sin höjd kan de rädda sig själva 
och Amy.

När allt är över kommer de dock att antingen hitta ett 
helt lagligt testamente eller kommer någon lämplig person 
att presentera det för dem. Testamentet går i stora drag ut 
på att en av rollpersonerna blir förmyndare åt Amy och 
en mindre herrgård tilldelas rollpersonerna att sköta efter 
bästa förmåga. Land och arrenden ingår i detta och allt 
ska rustas upp medelst de pengar som fås efter försäljning 
av Edwards hus samt delar av Edwards handelsimperium. 
Resten av handelsimperiet kommer att tas omhand av de 
andra delägarna tills dess att Amy är gift.

Amys förmyndare får ta hand om Amys förmögenhet 
och herrgårdens ekonomi till dess att Amy gifter sig var-
efter rollpersonerna behåller herrgården men inte Amys 
förmögenhet.

Därefter börjar själva äventyret. De rollpersoner som 
fortfarande vill slå sig ned några år flyttar ut på landet 
till herrgården, de får träffa tjänstefolk och börjar göra 
sig hemmastadda. De upptäcker snabbt att de har fått en 
mycket konstig granne, en vetenskapsman som forskar 
på människokroppen. Grannen är i det närmaste spritt 
språngande galen. Efter ett antal konstiga möten och 
kanske ett par middagar där de har fått träffa grannen 
inser rollpersonerna snart att denne antagligen håller på 
med något mindre lagligt.

Får de för sig att snoka runt i hans hus finner de snart 
människodelar och konstiga experiment men lyckas också 
reta upp hans vakt och tjänare. Vakten var i originalet ett 
vandött monster i en rustning men kan lika gärna vara en 
mycket kraftig och tålig, men mentalt handikappad män-
niska. Vakten går dock alltid iklädd kyrassiärpansar och 
ringbrynja och är mycket svår att ens skada.

Snokar de inte runt och försöker ta reda på vad 
grannen sysslar med kommer han snart att försöka kid-
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nappa antingen Amy eller någon av rollpersonerna för att 
experimentera på och till sist döda.

Hur rollpersonerna än gör kommer de att få problem 
med den galne vetenskapsmannen.

Fler tillägg
Från början hände ännu mer i kampanjen, men vi kan 
inte ta upp allt här. Det vi har tagit upp dock ge en bra 
uppfattning om hur saker och ting utvecklades.

Vad mer som kan göras är sådant som att verkligen 
försvåra för rollpersonerna att hitta sekten, helt enkelt 
låta jakten gå igenom dunkla källarlokaler till olika lager-
byggnader.

I originalet var Anthony dessutom en vampyr, vilket 
han kan göras till även här.

Vissa ur sekten kan också komma undan för att bli 
ärkefiender till rollpersonerna.

Värt att notera är att det äventyr som sedan blev Faor-
raults Dilemma faktisk tjänade som inledning till denna 
kampanj, vilket det kan göra igen om man är villig att 
ändra på ett par saker för att allt ska hänga samman. Det 
räcker i princip att förlägga En flickas tårar till vintern 
och flytta på Faorraults Dilemma till England år 1740 
samt byta namn på ett par platser och göra Faorrault till 
en fransk spion som kommit åt engelska statshemligheter 
för att allt ska fungera tillsammans. Överlever dessutom 
någon av skurkarna i Faorraults Dilemma kan skurken 
eller skurkarna ifråga vara efter rollpersonerna under 
resten av En flickas tårar och hela tiden ställa till det för 
dem och försöka ta livet av dem.



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Ben Atkinson
Ockultist

15
15
8
9
10
12
15
16

4
4
2
3
3
3
4
4

Man
  30 år
 20 Februari
       Borgae
          Handelsman
         Engelsman
       York
    York
     Satanist

           Brun           Mycket blek
     Axellångt brunt hår uppsatt i stång-
piska
     Grov och muskulös
          Runt ansikte med djupt sittande 
ögon. Muskulös men ändå något lönnfet. 
Renrakad.
     Normal         Normal              12
            Höger               178 cm       85 kg

              Karismatisk och 
framåt, dock mycket lättretlig.

 Högljudd. Visar gärna 
att han är beläst samtidigt som 
han försöker vara smartare än 
han är. Har ett fruktansvärt 
humör.
	 Ffinna	den	sanna	överna-
turliga makten.
 Det ockulta, all form av 
kunskap samt olika former av 
rökning av tobak.

                 Växte upp som son till en rik 
handelsman i York. Hittade redan i tonåren 
förbjudna böcker och fastnade i dessa. vill 
sedan dess bara veta mer omdet ockulta. I 
vuxen ålder började han resa runt i Stor-
britannien och Frankrike och träffade 
likasinnade. Han törstar ständigt efter 
mer kunskap och olika sätt att få makt 
genom det ockulta.

                Fadern, Graham är 
handelsman i Wales, modern 
heter Sarah. Har två yngre tvil-
lingsystrar, Jennie och Clara.

        Har direkta vänner 
eller	fiender	men	många	mer	
eller mindre trevliga bekantska-
per runt om i England.

5
6
7
5
6
6
6
6
7
7
8
4
6

4
5
6
4
6
4
6
6
4

5
5
5
5

8

5
6
15
5
6
6
6
6
7
7
8
4
6

7 11
5
6
4
6
4
6
6
4

8 13
5
5
5

Tala engelska
Tala franska
Tala latin
L/S Latinska alfa.
Fingerfärdighet
Gifter & droger
Kemi
Läkekonst
Mysticism
Ockultism
Skådespeleri
Symbolkunskap
Världsvana

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

8
7
10
8
7
7
7
7
8
8
2
8
10

11
10
13
11
9
10
10
10
11
11
5
11
13

0
2

Riter & förban-
nelser

Mysticism

15

15

5

5

Hög smärttröskel Lättretlig

                



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Flintlåspuffert
Lätt	flintlåspistol

13
12

1-11
1-10

12-16
11-15

17-20
16-19

21+
20+

1T10+2/8
1T10+3/9

L
L

-
-

8
9

5 m
10 m

5
7

8
9

0,2
0,3

0,3
0,8

Flintlåspuffert
Lätt	flintlåspistol

5 m
10 m

10 m
20 m

15 m
30 m

20 m
40 m

25 m
50 m

30 m
60 m

Guineas
Shilling
Pence

2

11

25 Pund/År

15
30
45
60
75
90

15
30
45
60
75
90

105
15

4
8
16
24
2
1
8
4
4
2

2
4
8
12
1
0,5
4
2
2
1

14
0
-1
-1
2
2
5

4
3
3

Pistolreservdelat
Parfym
Smink
Koffert
Flintlåständare
Piptobak
Kritpipa
Fickur
Rakkniv

Underkläder
Blå rock
Röda strumpor
Röd skjorta
Grön väst
Skor
Röda byxor
Blå trekonshatt
Röda handskar
Kravatt
Bälte

Allt i dubbla 
uppsättningar

2

15 23



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Benjamin Farrel
Bandit

15
16
15
8
10
11
8
7

4
4
4
2
3
3
2
2

Man
  30 år
 7 Juni
       Borgare
          Hantverksmäster
         Engelsman
       London
    Ingen
     Katolik

           Brun           Blek
     Långt ovårdat mörkt hår uppsatt i en 
hästsvans
     Smal, senig och muskulös
          Mörk skäggstubb, ser bister ut, 
ärrad efter mycket misshandel och är 
något kutryggig.
     Normal         Normal               11
            Höger               185 cm       84 kg

              Något tillbakadragen. 
Föredrar handling framför ord.

 Försöker vara artig, 
speciellt mot kvinnor. Tar gärna 
till våld men försöker undvika 
att döda.

 Bli fri från sitt för-
flutna	och	skapa	sig	ett	nytt	liv.
 Boxning och god mat.

                 Slog tidigt i sitt liv in på brot-
tets bana. Efter föräldrarnas död stal han 
hellre än att umgås med de äldre bröder 
som ändå inte brydde sig om honom. Blev 
till sist arresterad för ett mord han 
begått på fyllan. Bevisningen räckte inte 
men domaren beslöt att sätta honom i 
fängelse i 15 år i alla fall. I fängelset blev 
han använd som slagskämpe och torped 
av lokala bossar. Nu när han är fri vill han 
helst bara leva ett hederligt liv och aldrig 
bli satt i fängelset.

                Föräldrarna dog när 
han var ung. Hans två äldre 
bröder har han förlorat kontak-
ten med sedan länge.

        Familjen till den 
man han mördade vill se honom 
död, Benjamin vet dock inte 
exakt vilka de är och vet dess-
utom knappt att de är efter 
honom.

7
4
5
6
8
6
6
6
5
5
8
8
8

8
7
8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
7

7

7
7
7
7
8

6
10

14
4
5
13
15
13
13
14
5
5
8
14
18

8

8
7
8
16
8
8
8
8
8

5 12
7
7
7

Tala engelska
Jaga
Läkekonst
Tunnbinderi

3
3
2
3

4
7
7
8

7
10
9
11

0
2

Boxning Strid utan vapen

15

15

5

5

Djurvän Dödsfiende

               



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Tung	flinlåspistol 1-8 9-12 13-17 18+ 1T10+5/11 N - 12 20 m 13 11 0,6 1,9

Tung	flinlåspistol 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m 120 m Guineas
Shilling
Pence

1

9

1-25 Pund/År

15
30
45
60
75
90

15
30
45
60
75
90

105
15

8
16
32
48
4
2
16
8
8
4

2
5
10
16
1
1
5
2
2
1

15
+2
+1
+3
3+1
5
14

5
4
3

Pistolreservdelar
12 papperspatroner
Flaska vin
Matkniv
Trämugg
Nål och tråd
Öronring i silver
Elddon
Filt
Snaror

Bruna knäbyxor
Blå rock
Röd väst
Vit skjorta
Vita strumpor
Underkläder
Stövlar
Bälte
Trekornshatt av läder

2

16 24



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Douglas Swinton
Lönnmördare

17
17
12
3
11
15
10
8

5
5
3
1
3
4
3
2

Man
  29 år
 5 Mars
       Bonde
          Torpare
         Engelsman
       Cork
    London
     Katolik

           Blå           Lagom blek
     Blont lockigt hår uppsatt i stångpiska.

     Mycket vältränad och muskulös
          Brännskadat fårat ansikte. Höger 
kind en enda förvriden massa. Stirrande 
obehaglig blick.
     Normal         Normal               15
 Ambidex           169 cm       70 kg

              Kall och beräknande 
ensamvarg

 Lugn, kall och relativt 
tystlåten. Rör sig alltid med en 
viss grace. Verkar aldrig tappa 
humöret.

 Rikedom

 Pengar, gott vin, 
kvinnor, njutningar som gör livet 
värt att leva.

                 Son till en simpel torpare 
och uppfostrades för att ta över efter 
fadern. Blev i tonåren allvarligt bränd när 
storbondens lada brann ned. Hans ansikte 
förvandleds till den groteska mask den är 
idag. Kort därefter dräpte han en dräng 
som kommenterat hans utseende en gång 
för mycket. Douglas kom dock undan och 
har sedan dess livnärt sig på andras olycka, 
främst genom mord. Han mördar dock 
aldrig kvinnor och barn.

                Inga i livet.

  Inga vänner 
eller	fiender.	Kan	dock	snabbt	
få	fiender	om	något	av	hans	
offers familjer skulle få reda 
på att han låg bakom vissa döds-
fall.

7
4
6
6
8
6
7
6
6
6
8
6
8

6
7
8
6
8
6
8
8
8

7
7
7
7

8

7
7
7
2
7
4

8
2

14
4
13
13
15
8
14
10
6
6
8
14
10

8

6

8

14
7
14
6
16
6
8
8
8

8 15
7
7
7

Tala engelska
Dyrka upp lås
Fingerfärdighet
Gifter & droger
Världsvana

3
3
3
3
3

5
7
5
6
8

8
10
8
9
11

0
2

Grundläggande 
närstridtekniker

Prickskytt

Infiltrering

Avancerad närstrid

Världsvana

20

20

15

15

Ambidextriös Vanställd

                



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

2 Dolkar 14 1-13 14-19 20-22 23+ 1T10+9/15 L - - - 5 8 0,4 0,3

Guineas
Shilling
Pence

4
9
7

5-25 Pund/År

17
34
51
68
85

102

17
34
51
68
85

102
119

17

6
12
24
36
3
2
12
6
6
3

2
4
8
12
1
1
4
2
2
1

12
+3
0
0
3+1
3
14

5
4
3

Axelväska
Dolda dolkskidor
Vapenvårdsutrust.
Opiumdroppar
Arsenik
Strypsnara
20 Fotanglar
Rakkniv
Elddon

Svarta knäbyxor
Vit skjorta
Svart rock
Svart kravatt
Bälte
Stövlar
Svart väst
Underkläder
Svarta handskar
Vita strumpor
Svart tygmask
Svart trekornshatt

2

17 26



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

Henry Ledger
Läkare Doktor

8
10
10
10
14
15
15
18

2
3
3
3
4
4
4
5

Man
  35 år
 7 September
       Borgare
          Läkare
         Engelsman
       London
    London
     Kalvinist

           Brun           Blek
     Kortklippt brunt hår dolt av en gråvit-
hårig bourseperuk
     Lätt överviktig och lagom rund.
          Renrakat lätt plufsigt ansikte. Ser 
ganska alldaglig ut. Stora vackra ögon.

     Normal         Normal             15
            Höger              168 cm         80 kg

    Lugn och jovialisk, tar 
inte för allvarligt på något här i 
livet.

 Social och omtänksam, 
skulle aldrig få för sig att skada 
någon och har en förmåga att 
försöka hjälpa alla sjuka och 
skadade vem de än är.
 Bota all sjukdom i 
världen.
 Musik och konst.

                 Kommer från en väl ansedd 
läkarfamilj. Började tidigt gå i sin fars 
fotspår och utbildades på universit till 
läkare. Är i grunden snäll och omtänksam 
och utbildningen till läkare förstärkte 
bara detta och gjorde honom till en äkta 
pacifist.	Har	jobbat	som	läkare	i	en	mindre	
stad i norra England sedan utbildningen 
men är nu påväg hem till faderns praktik 
för att ta över den.

                Mor Moll och far 
Henry. Fadern är dock död 
sedan 1 månad. Har åtta 
systrar.

  Har en mycket 
nära vän i juristen Horace 
Miller som bor i London.

7
7
8
7
5
7
8
7
8
8
5
6
5

6
5
5
6
5
6
5
5
5

7
7
7
7

7
7

7
14
15
7
5
7
8
7
8
8
5
6
5

6
5
5
6
5
6
5
5
5

7
7
7
7

Tala engelska
Tala franska
Tala latin
L/S latinska alfa.
Biologi
Gifter & droger
Kemi
Läkekonst
Medicin
Örtkännedom
Spela Spinett
Symbolkunskap
Historia
Bild och form
Dansa sällskapsdans

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3

9
7
5
8
8
10
7
14
14
8
7
8
7
12
7

13
11
9
12
12
14
11
18
18
12
10
12
11
15
10

+2
3

Kirurgi Medicin

10

10

5

5

Bra lukt- och 
smaksinne

Pacifist

               



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Guineas
Shilling
Pence

25
16
6

25 Pund/År

8
16
24
32
40
48

8
16
24
32
40
48
56

8

5
10
20
30
2
1
10
5
5
2

2
5
10
15
1
0,5
5
2
2
1

8
-1
0
0
2
3
7

4
3
2

Rakkniv
Kirurgset
Koffert
Smink
Perukpuder
Pomada
Parfym
Mouchoir
Musch 10 st
Fickspegel
Fickur
Benkam
Signetring, guld
Halssmycke, guld
Krucifix

Underkläder
Fin ljusgrön rock
Vita strumpor
Fin vit skjorta
Fin grön väst
Fina skor
Fina gröna byxor
Bourseperuk
Ljusgrön trekornshatt
Vita handskar
Fin Kravatt
Fint Bälte

2

10 15



NAMN

YRKE TITEL

SPELARE SPELLEDARE

EGENSKAPER
EGENSKAP EV B EP
STYRKA (STY)
TÅLIGHET (TÅL)
RÖRLIGHET (RÖR)
UTSEENDE (UTS)
EGO (EGO)
UPPMÄRKSAMHET (UPP)
KARISMA (KAR)
BILDNING (BIL)

BAKGRUNDSINFORMATION
KÖN

ÅLDER

FÖDELSEDATUM

FADERNS SOCIALA STÅND

FADERNS YRKE

NATIONALITET

FÖDELSEORT

HEMORT

RELIGION

KROPPSLIGA ATTRIBUT
ÖGONFÄRG HUDFÄRG

HÅR

KROPPSBYGGNAD

UTSEENDE

SYN HÖRSEL LYSSNA

SVÄRDSHAND LÄNGD VIKT

PERSONLIGHET
PERSONLIGHET

BETEENDE

LIVSMÅL

INTRESSEN

VIKTIGA PERSONER
SLÄKT & FAMILJ

VÄNNER & FIENDER

LEVNADSHISTORIA
LEVNADSHISTORIA

FÖRDELAR
FÖRDEL BP

SUMMA BP

NACKDELAR
NACKDEL BP

SUMMA BP

NATURLIGA FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP
DUCKA
FÖRFÖRA
FÖRHANDLA
GÖMMA SIG
KLÄTTRA
KÖRA VAGN
LETA
RIDA
SJUNGA: FOLKSÅNG
SJUNGA: KYRKOSÅNG
SKÖLD
SMYGA
STRID UTAN VAPEN
NÄRSTRIDS- OCH KASTVAPEN:
DOLKAR
KASTVAPEN
KROSSVAPEN
LÄTTA KLINGOR
MEDELTUNGA KLINGOR
SNÄRJVAPEN
STÅNGVAPEN
TUNGA KLINGOR
YXOR
SKJUTVAPEN:
1-HANDS ELDHANDVAPEN
2-HANDS ELDHANDVAPEN
ARMBORST
BÅGAR

FÄRDIGHETER
FÄRDIGHET GC KV FV EP

FÄRDIGHETSMODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER

SOCIALA KONFLIKTER
EGENSKAP VÄRDE
INITIATIV
HANDLINGAR

SPECIALKUNSKAPER
SPECIALKUNSKAP FÄRDIGHETSSLAG / INFO

George Wallace
Gentleman Greve

7
4
10
9
15
9
17
18

2
1
3
3
4
3
5
5

Man
  55 år
 14 November
       Adel
          Greve
         Engelsman
       Slott i Cornwall
    Ingen nu längre
     Anglikan

           Blå        Aristokratiskt blek
     Kortklippt grått hår dolt av en välvår-
dad men gammal brunhårig allongeperuk
     Klen och mycket skröplig
          Grånad äldre man med stolt hållning. 
Fårat smalt och stramt ansikte. Går alltid 
omkring med en allvarlig min.
     Normal         Dålig                   3
            Vänster            184 cm       82 kg

    Nobel, ädel och en 
sann gentleman stolt över sin 
härkomst. Kan inte ha fel.

 Gör alltid det han anser 
är rätt. Familjens heder måste 
alltid försvars. Verkar vara 
stolt och högdragen. Rättar 
alltid de som har fel.
 Göra världen till en 
bättre plats.
 Dans, älskarinnor, kort-
spel och dueller.

                 Son till en greve och sedermera 
själv greve. Blev redan i sin ungdom känd 
för sin vilja att duellera med envar som 
ens	var	nära	att	fläcka	hans,	eller	någon	av	
hans bekantas heder.
Ägde tidigare ett slott i Cornwall, sina 
fäders slott, samt land och en del bespa-
ringar. Investerade dock alla sina bespa-
ringar	i	en	silvergruva	i	Amerika	fick	sedan	
pengaproblem, dels för spelskulder och 
dels för att han investerat mer än han 
borde ha gjort. Har nu tvingats sälja det 
mesta han en gång ägde men är ändå över-
tygad om att hans investering ska löna sig.

                Är änkeman med två 
söner,	den	ene	befinner	sig	i	
kolonierna någonstans och den 
andre gör en traditionell nöjes-
resa genom Europa sedan något 
år tillbaka.
  Bekant med 
några andra engelska adelsfa-
miljer.

6
7
9
6
3
8
7
8
8
8
5
6
5

6
5
5
6
5
6
5
5
5

6
6
6
6

7
7
10

5

7

13
14
19
6
3
13
7
15
8
8
5
6
5

13

6
5
5
19
5
6
5
5
5

7 13
6
6
6

Tala engelska
Tala franska
L/S Latinska alfa.
Dansa hovdans
Etikett
Hasardspel
Symbolkunskap

4
4
4
3
4
3
4

9
8
8
7
9
7
8

13
12
12
10
13
10
12

+3
3

Älskogskonst

Avancerad när-
strid

Avancerade när-
stridstekniker

Grundläggande 
närstridstekniker

Stridsreflexer

15

15

5

5

Intuition Duellant

                



VAPEN
VAPEN FV SK LS AS DS ABS TYP HA OML RV STY RÖR LÄNGD VIKT

RÄCKVIDD - AVSTÅNDSVAPEN
VAPEN RV×1 RV×2 RV×3 RV×4 RV×5 RV×6

TRÄFFCHANS ±0 -3 -6 -9 -12 -15

PENGAR
MYNTSLAG ANTAL

INKOMST

BÄRFÖRMÅGA
BF VIKT UTH

×0-×1 0 KG -           KG ±0
×1-×2 KG -           KG -5
×2-×3 KG -           KG -10
×3-×4 KG -           KG -15
×4-×5 KG -           KG -20
×5-×6 KG -           KG -25
×6-×7 KG -           KG -30
BÄRFÖRMÅGA (BF) KG
BUREN VIKT KG
BUREN VIKT I STRID KG

FÖRFLYTTNING
TYP M/SF M/H GÅ
GÅ ×1
JOGGA ×2
SPRINGA ×4
SPRINTA ×6
SMYGA ×0,5
KRYPA ×0,25
ZICKZACKA ×2
SIMMA ×1
DYKA ×1
KLÄTTRA ×0,5

UTRUSTNING
UTRUSTNING K PLACERING VIKT

KLÄDER
KLÄDESPLAGG MODE K VIKT

HJÄLTEPOÄNG
HJÄLTEPOÄNG

PERMANENTA SKADOR
PERMANENTA SKADOR

SEKUNDÄRA EGENSKAPER
EGENSKAP V
STORLEK
SKADEBONUS-NÄR
SKADEBONUS-SKJ
INITIATIVBONUS
HANDLINGAR
REFLEXFÖRSVAR
DUCKA FV

KROPPSDELAR, SÅR OCH RUSTNING
KROPPSDEL SK LS AS RUSTNING ABS NÄR ABS SKJ HA VIKT BLOTTA AVS SIKTA
HÖGER BEN 1 1-2 -4
VÄNSTER BEN 2 3-4 -4
MAGE 3 5 -3
BRÖSTKORG 4-5 6-7 -3
HÖGER ARM 6-7 8 -5
VÄNSTER ARM 8-9 9 -5
HUVUD 10 10 -6

SKADEKAPACITET
 SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR
 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR
 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR
SKRÅMOR
LÄTTA SÅR
ALLVARLIGA SÅR

MODIFIKATIONER
MODIFIKATIONER-SKADOR:

TÅLIGHET
FÖRLUST:

TÅLIGHET

UTHÅLLIGHET
FÖRLUST-SKADOR: FÖRLUST-UTMATTNING:

UTHÅLLIGHET

Promenadvärja 20 1-11 12-17 18-22 23+ 1T10+12/19 L - - - 4 8 0,8 1,4

Guineas
Shilling
Pence

21
2

0 Pund/År

7
14
21
28
35
42

7
14
21
28
35
42
49

7

5
10
20
30
2
1
10
5
5
2

2
5
10
15
1
0,5
5
2
2
1

15
0
0
+3
2
3
13

3
2
2

Promenadvärja
Koffert
Rakkniv
Smink
Perukpuder
Pomada
Parfym
Mouchoir
Musch 10 st
Fickspegel
Fickur
Silverkam
Signetring, guld
Skrivdon
Anteckningsbok
Fickbibel
Snusdosa i silver
Snus
Hörtratt (Lyssna +2)

Underkläder
Fin ljusblå rock
Vita strumpor
Fin vit skjorta
Fin mörkblå väst
Fina skor
Fina mörkblå byxor
Allongeperuk
Ljusblå trekornshatt
Vita handskar
Fin Kravatt
Fint Bälte

Ett fullt ombyte

2

4 6

4


