
  

 

Ge åt de fattiga 
Ett äventyr till Hjältar & Legender 

 

 



Om äventyret 

Ge åt de fattiga är ett konventsäventyr till rollspelet Hjältar & Legender på ÄlvCon 2012. 
Intrigen är enkel och även nybörjarspelare bör kunna klara av det på ganska kort tid. 
Händelserna baserar sig på en av berättelserna kring Jesus och utspelar sig omkring 30 år 
efter Kristi födelse i staden Jeriko. Författarna har låtit fantasin flöda fritt där historien lämnat 
utrymme för fria tolkningar. Till äventyret medföljer ett antal färdigskrivna rollpersoner som 
delas ut innan äventyrets start. Alla svårighetsgrader förutsätts vara normala om inget annat 
anges. 

Rollpersonerna 

Äventyret är tänkt att kunna spelas på fyra timmar. Till äventyret medföljer 6 färdiga 
rollpersoner vilket snabbar på processen med att skapa rollpersoner. 

Utdelning av rollpersoner 

Här delas rollpersonerna ut. Det är lämpligt att spelarna får titta lite snabbt på de olika 
rollpersonerna och sedan välja en rollperson som de gillar. De spelledare som vill kan även 
snabbt låta spelarna fylla i rollpersonernas uppgifter i varsitt rollformulär. Detta fungerar 
samtidigt som en snabb regelgenomgång för förstagångsspelare vilket ger ett bättre flyt när 
äventyret spelas.  

Bakgrund 

Äventyret utspelar sig i Palestina i och omkring staden Jeriko. Människorna lever under 
ockupation av romarna. Romarna tar in skatt vid portarna till städerna. Det finns palestinska 
tullindrivare som står på romarnas avlöningslistor och som gärna stoppar lite extra pengar i 
egen ficka och blir allt rikare på de fattigas bekostnad. 

Ett gäng äventyrare som består av ett teatersällskap från Rom har under en tid levt bland 
människor i en fattig by utanför Jeriko. Trots sin fattigdom har människorna varit vänliga och 
delat med sig av det lilla som de har. När äventyrarna från Rom ser hur folket förtrycks 
beslutar de sig för att göra något åt saken. Någon måste ta från de rika och ge åt de fattiga. 

Information till SL 

Palestina 

Jesus föddes i Palestina. Palestina är ett område som ligger vid östra medelhavet. Palestina 
har flera landskap. Dessa är Galiléen, Judéen och Samarien. Judéen var det ursprungliga 
grekiska namnet på den del av södra Palestina där judarna levt sedan återkomsten från 
Babylon, det område kring Jerusalem samt låglandet vid kusten som tidigare varit Juda stams 
område och Juda rike. Galiléen var den nordligaste delen av Palestina och Samarien var 
mellersta Palestina. Palestina är ett gammalt namn som kommer från filisteerna från tiden 



före kung David. Under Jesus tid hade romarna tagit makten över Palestina och många andra 
länder. Man härskade över ett stort rike och man satte in lydkungar i Palestina. 

Folken i Palestina 

Vid tiden för Jesu födelse bor det judar och samarier i Palestina. Judar i Galileen och Judéen 
och samarier i Samarien. Judarna och samarierna talar arameiska. I synagogan läser man 
skrifterna på hebreiska och även Gamla Testamentet är skrivet på hebreiska. Grekiska är det 
internationella språket och i många länder talas grekiska ungefär som engelska används idag. 
Grekiskan dominerade hela medelhavsområdet innan romarna tog över makten. Grekiskan 
var de bildades språk. Latin var soldatspråket. En del människor i Palestina talade både latin 
och grekiska utöver sitt modersmål arameiska. 

Romarriket / Kejsartiden 

I Romarriket har kejsaren makten. De fem första kejsarna hette Augustus, Tiberius, Caligula, 
Claudius och Nero. Kejsare Augustus regerade år 27 f. Kr – 14 e. Kr. Det bodde en miljon 
människor i huvudstaden Rom under kejsar Augustus tid. Språken som talas vid den här tiden 
är latin och grekiska. Några år före kejsar Augustus bodde det 56 miljoner människor i 
Romarriket. Som allra störst blev Romarriket år 117 e. Kr. En fjärdedel av hela världens 
befolkning fanns då i det romerska riket. Det var en lång och fredlig regeringstid under 
Kejsar Augustus. Man bedrev handel ända bort till Indien och Kina. Julius Caesar som var 
företrädare till Augustus men utropade sig till diktator och blev därför mördad. Kejsar 
Augustus var mycket mer försiktig. Trots det var kejsar Augustus envåldshärskare. 
Romarriket var under nästan två hundra år förskonat från inbördeskrig. Kejsar Augustus 
genomförde en stor ombyggnad av Rom. Efter Kejsar Augustus kom Tiberius. Tiberius dog 
år 37 e. Kr. Tiberius var en skicklig militär ledare. Caligula efterträdde Tiberius som ledare. 
Caligula var en grym ledare. Han arbetade för att säkra rikets gränser mot Germanien. 
Caligula regerade år 37-41 e. Kr. 

Livet i Rom 

Rom grundades år 753 f. Kr och är en av Europas äldsta städer. Rom låg på sju kullar vid 
floden Tibern. Man kan fundera över hur det såg ut i Rom för två tusen år sedan. Rom var en 
stor stad. I Rom fanns det triumfbågar, tempel och stora palats av marmor. Det fanns en 
Stadion med idrottstävlingar, kapplöpningar och gladiatorspel. I Rom hette det stora torget 
Forum Romanum och där låg rikets viktigaste byggnader. De fattiga och de rika bodde ofta i 
samma hus. I ett höghus bodde de rika allra längst ner och de fattiga längst upp. De rikaste 
bodde i villor. En del hus hade vattenledningar. Husen var tillverkade av trä eller tegel. När 
man skulle laga mat gjorde man det över träkol. Många fick hämta vatten i en brunn. Gatorna 
i Rom var smala och smutsiga. I huset bodde en stor familj med både barn, föräldrar, kusiner 
och syskon. Kvinnorna skötte hemmet och hushållet. Kvinnorna fick inte delta i det politiska 
livet. Det fanns många slavar i Rom. Pojkarna skulle läsa filosofi och utbilda sig till militärer. 
Men en hel del flickor fick också gå i skola, lära sig räkna, skriva och läsa. Fattiga barn fick 
inte gå i skolan utan skulle arbeta eller hjälpa sina föräldrar. Det fanns vattenbärare, bönder, 



officerare, handelsmän, jordägare, skådespelare, gladiatorer, köpmän och slavar i Rom. 
Romarna var först med att bygga vägar. På Colosseum utspelades strider mellan vilda djur 
och gladiatorer. På Circus maximus hade man hästkapplöpningar med 150 000 åskådare. Det 
fanns bibliotek, teatrar, vackra trädgårdar och badhus i Rom. Man framförde pantomimer, 
poesiläsningar och komedier. Det erbjöds idrott och gymnastik. Man kunde gå på en 
filosofisk föreläsning eller en konsert eller också kunde man se en teaterföreställning. 
Namnet på en känd teater var Marcellusteatern. Teatern började byggas på Caesars tid men 
blev färdig år 17 f. Kr. på Augustus tid. Teatern hade tre våningar med trappor upp till 
åskådarplatserna och inrymde ca 15 000 personer. Fasaden var smyckad av stora pelare som 
bar upp arkadbågarna (doriska och joniska halvkolonner).  

Romarriket år 117 e. Kr. 

Romarriket var som allra störst vid den här tiden. 60 miljoner var medborgare i romarriket. 
Totalt fanns det inom romarrikets gränser 120 miljoner människor. Nästan hela Europa, 
Norra Afrika och Västra Asien tillhörde Romarriket. I Romarriket fanns det en armé med 
både fotfolk, kavalleri och artilleri. Den romerska armén hade trupper på 375 000 man. Det 
totala romerska försvaret bestod av 450 000 man. Romarriket var en stormakt i Europa och 
fick ett stort inflytande. Två språk ökade i popularitet. Det var latin och grekiska. 

De erövrade områdena 

Romarna förde många krig och de områden som de erövrade kallades för provinser. Alla 
människorna i provinserna var tvungna att betala skatt till Rom. De som drev in skatterna 
skulle redovisa detta till Rom men tog ofta in högre skatt och behöll pengar själva. De 
erövrade områdena övervakades av en romersk administration. Ståthållare och militärer, 
skatteindrivare, domare och tullare tillsattes och romerska köpmän tog över handeln. Det var 
bra att lära sig tala latin för då kunde man göra karriär. Latin var det talade språket inom 
armén. I skolorna skedde undervisningen på latin men också på grekiska. Några av de 
erövrade områdena under kejsar Augustus tid var Hispania, västra Schweiz, västra Belgien 
och delar av Tyskland, Malta, Sicilien, Cypern, Italien, Nordafrikas kust, Egypten, Libyen, 
Kartago, Gallien (det nuvarande Frankrike) Grekland, Sicilien och Illyrien (Balkan). 



 

Karta 1 (Palestina) 



Några städer i Palestina på Jesu tid 

Staden Jeriko 

Staden Jeriko och området runtomkring är en grönskande oas mitt i en hård och karg trakt 
mellan Jordanfloden och Juda öken. Namnet Jeriko betyder måne. Jeriko är en av världens 
äldsta städer. Murarna runt staden Jeriko sägs ha funnits redan ca 7000 år före Kristus. Ett 
känt avsnitt i bibeln handlar om hur Jerikos murar revs när Israels folk och deras ledare Josua 
vandrade runt murarna och staden i sju dagar och blåste i basuner. Det hände ca 1200 år före 
Kr.  Efter en lång tid byggdes murarna upp igen. Jeriko ligger i de södra delarna av 
Jordanslätten, omkring 16 km nordväst om Döda havet och 27 km nordöst om Jerusalem. 

Staden Jerusalem 

Staden Jerusalem delades in i övre och nedre staden. I den övre staden bodde de rika och i 
den nedre staden fanns de fattigas kvarter men också en väldigt blandad befolkning. I 
Jerusalem fanns jordägare, framgångsrika affärsmän, åsnefösare, dyngkörare, änkor, tiggare, 
småföretagare, hantverkare, stenhuggare, olivoljeförsäljare, jordbrukare och många andra. 
Jerusalems befolkning var tvåspråkig. Man talade antingen grekiska eller arameiska eller 
båda språken. Arameiska var modersmålet men många lärde sig grekiska. I Jerusalems 
omgivning kunde man arbeta med olivplockning, plöjning, skörd och tröskning. Jerusalem 
var känt för smycken, vävda produkter, skrädderier, skomakerier, parfymer och rökelse, olja 
och keramik. En genomsnittlig ersättning för daglönare var en denar om dagen. Men många 
hade sämre betalt. Att hugga ved kunde ge en halv denar per dag. Att snara duvor kunde ge 
en fjärdedels denar per dag.  

Rollpersonernas uppgift 

I konventsäventyret ”Ge åt de fattiga” ska rollpersonerna försöka ta sig in på festen hos en rik 
tullindrivare, vinna en tävling och stjäla med sig så mycket de kommer åt av tullindrivarens 
förmögenhet (finns i rum 10 på karta 2) och allt detta utan att någon blir skadad. Prispengarna 
och det som de stjäl kommer de att ge åt de fattiga människorna i byarna utanför Jeriko. 

Äventyrets start 

När äventyret startar befinner sig rollpersonerna i sitt läger i vildmarken en liten bit utanför 
Jeriko. De har precis varit vid Jerikos västra port och sett hur de fattiga människorna 
behandlas. 

Inledning (läses för spelarna) 

Det är år 32 efter Kristus. Det är mitt på dagen. Solen lyser från en molnfri himmel och det 
är näst intill olidligt hett. Kön utanför Jerikos västra port minskar långsamt i takt med att 
människor släpps in i staden. Folk har köat från morgonen till mitten på dagen för att bli 
insläppta. De rika blir snabbt insläppta, men många får stå flera timmar i den långa kön. Ni 
sitter högt upp i ett fikonträd, en sykomor med knotiga grenar och gröna blad. Trädet står en 



bit från porten och ni är väl dolda av det täta lövverket. Ni sitter i skuggan från träder så det 
är lite mer svalka just där ni befinner er. Nu är det snart deras tur, människorna som kommer 
från byn där ni har bott. Ni tittar till lite extra eftersom ni känner dem som står i kön och 
väntar på att snart bli insläppta. Plötsligt händer det något framme vid porten. Det hörs rop, 
och handgemäng uppstår. Men så klingar bråket av och efter en liten stund släpps era vänner 
in. Ni som sitter där uppe i trädet är Tadius som är ledare för sällskapet, Felicia som är 
Tadius dotter och danserska i gruppen, Rufus den berömda svärdslukaren, Callixtus som är 
en skicklig jonglör, Julia den vackra sångerskan och till sist Marius trubaduren som spelar 
flera olika instrument och bokstavligen har många strängar på sin lyra. Ni tillhör Marcellus 
Gycklare, ett teatersällskap från Rom, och ni har iakttagit skådespelet vid västra porten 
under förmiddagen. Ni har sett hur illa medborgarna blir behandlade och hur 
tulltjänstemännen utnyttjar sin makt för att förtrycka de fattiga. Under några dagar har ni 
levt bland folket i en by utanför Jeriko. De har varit gästfria trots att de lever på nästan 
ingenting och under er vistelse där har de berättat om sitt hårda liv och om förtrycket mot de 
fattiga i byarna utanför staden. När ni lämnade dem för att fortsätta er resa bestämde ni er 
för att ta en titt och se förtrycket med egna ögon. Ert teatersällskap har gått bra under flera 
års tid. Ni är numera ganska välbärgade men ni har alla varit fattiga. Ni blir upprörda och 
era blickar mörknar när ni ser förtrycket vid porten. Ni beslutar er för att göra något.  

En av tjejerna, ”Felicia” som är bra på att skaffa information glider omärkligt ner från 
trädet och blandar sig med människorna vid muren. Hon pratar med några vakter och en 
assistent till en tulltjänsteman och återvänder sedan till er andra. 

Det ska vara en fest om tre dagar hos en tulltjänsteman i Jeriko som heter Daniel. 
Tulltjänstemannen är nära vän med Justus, en rik och berömd man från Rom, samt många av 
de människor som lever i de rika kretsarna i Jeriko. Det kommer att vara uppträdanden, en 
tävling med ett fint pris och många fina gäster. 

Ni beslutar er snabbt för att ni ska vinna tävlingen, kamma hem priset och inte nog med det, 
ni ska hitta tulltjänstemannens egen skattgömma och vittja den grundligt. Pengarna ska ni ge 
till de fattiga människorna i byarna runtomkring Jeriko. Upprymda tar ni er bort från porten 
och beger er tillbaka till ert läger i vildmarken utanför staden. Där gör ni upp planer för hur 
det hela ska gå till.  

Vad händer nu?  

Det troliga är att spelarna vill bege sig in till Jeriko med sina rollpersoner för att utrusta sig 
och samla information. Väl inne i staden har rollpersonerna inga problem med att fråga sig 
fram och ta reda på var tulltjänstemannen bor någonstans. Nu är det upp till spelarna att fritt 
hitta på vad deras rollpersoner ska göra och hur de går till väga för att bli inbjudna till festen. 
Lite information om situationer och händelser som kan tänkas utspela sig i Jeriko följer 
nedan. 

 



Utrustning som finns att köpa i Jeriko 

Rollpersonerna kan använda sina pengar för att utrusta sig. Jeriko är en stor stad och allt som 
finns i utrustningslistan i regelboken går att få tag i. 

Spaning och rekognosering 

Det underlättar om rollpersonerna vet vad de ska göra när de kommer till festen (det går 
såklart även att improvisera). Kanske har de gjort upp en plan för hur de ska gå tillväga för att 
komma över skatten. För att kunna planera behöver de information. 

Vad kan då rollpersonerna få reda på före och under festen, av vem och på vilket sätt (genom 
att smyga, spana, fråga ut, tjuvlyssna osv.)? Följande avsnitt beskriver den information som 
spelarna kan få fram om de gör efterforskningar och utför spaningsarbete vid och omkring 
den rike tulltjänstemannens hus. Spelarna och deras rollpersoner kan så klart utföra de olika 
spaningsuppdragen i vilken ordning de vill. 

Vilken information kan rollpersonerna få tag på innan festen? 

Spionerar vid huset  

Om de ligger och spionerar vid huset kan de se att tjänare och slavinnor jobbar i villan. Ett 
tiotal slavar sammanlagt. De kvinnliga slavarna bor i ett litet hus på baksidan av 
huvudbyggnaden och de manliga i ett annat. Det finns vakter på området. Det är upp mot 5-7 
vakter på området som byter av varandra. De kan också se att det finns en hästskötare som tar 
hand om hästarna i stallet som ligger bredvid huset. Tulltjänstemannen verkar ha flera fina 
hästar. Det finns även en vagn i stallet som familjen tar en tur med ibland. Dessutom finns det 
en lastkärra i stallet. Att få reda på all denna information kräver minst en dags spaning, 
kanske flera. Ett antal lyckade slag på uppmärksamhet krävs troligen. 

Pojken som leker utanför huset 

Adam är son till tulltjänstemannen Daniel. Adam är sex år och springer omkring och leker för 
sig själv. Om rollpersonerna visar honom någon av sina pilbågar eller något av sina vapen så 
kommer han att bli jätteintresserad för han har precis fått en pilbåge av sin pappa och börjat 
träna lite. Det står en försäljare en bit från den plats där de träffar på pojken. Om de köper 
dadlar och fikon och honungsäpplen och bjuder pojken så kan de få veta en hel del av honom. 
Om rollpersonerna inte erbjuder sig att köpa något gott åt honom säger han att han vill ha ett 
honungsäpple och frågar om rollpersonerna kan köpa ett åt honom. 5 honungsäpplen kostar 1 
denar. 

Pojkens information: 

-Kommer ni från Rom? När jag blir stor ska jag åka till Rom och bli köpman som pappas 
kompis Justus. Ni pratar precis som Justus. 

-Pappa ska ha en fest i helgen och vi ska skjuta pilbåge.  



-Min pappa är rikast i hela Jeriko.  

-Vi har många vakter i vårt hus. De vaktar våran skatt. Men det har pappa sagt att jag inte får 
berätta för någon. 

Hotell Jeriko 

En bit från tulltjänstemannens stora villa/gods ligger hotell Jeriko ett litet trevligt värdshus. 
Här kan rollpersonerna prata med gästerna och värdshusvärden. Genom att lyssna på samtal i 
värdshuset och prata med gästerna och värdshusvärden kan de få reda på följande av intresse: 

-Det kommer att vara en stor fest hos tulltjänstemannen Daniel i helgen.  

-Det kommer att vara ett 40 tal betydande gäster från Jeriko med på festen.  

-Det kommer att hållas tävlingar med en stor prissumma.  

-Daniel brukar ha fester och tävlingar för att ställa sig in hos betydelsefulla personer i Jeriko.  

-Daniel älskar uppträdande och gyckleri och spännande uppvisningar.  

-Daniel bor tillsammans med sin fru och sin son.  

-Daniels hus är hårt bevakat eftersom där finns stora rikedomar. Daniel har ett tiotal tjänare, 
tjänarinnor och slavar. 

Ordna en inbjudan 

Hur spelarna går tillväga för att få rollpersonerna inbjudna till festen går inte exakt att förutse, 
men en tänkbar öppning är naturligtvis att de uppsöker tulltjänstemannen och ber att få visa 
sina konster. De kommer då att bli bjudna till festen för att underhålla gästerna. 

Festen 

Tulltjänstemannen Daniel brukar bjuda in till fest några gånger per år. Ibland har han 
tävlingar med fina priser till vinnaren. Denna gång får vinnaren förutom prispengarna en 
tunna dyrt vin (värd ca 30 denarer), exotiska kryddor (värda 150 denarer) och en bal sidentyg 
(värd 90 denarer). Festerna är ett sätt att försöka bättra på det dåliga ryktet som följer med 
yrket och ställa sig in och bli bättre omtyckt av de mer inflytelserika personerna i staden.  Det 
är ca 40 rika gäster från Jeriko på festen. De minglar, pratar och umgås på festen. Många vill 
veta var rollpersonerna kommer ifrån och de kommer inte att ge sig förrän rollpersonerna 
berättar vilka de är. Om rollpersonerna berättar att de är gycklare från Rom kommer gästerna 
att kräva att de underhåller senare på kvällen. Rollpersonerna kommer även själva att ha 
möjlighet att erbjuda sig att utföra ett eller flera nummer. Om anledningen till att de blev 
bjudna till festen är att de lovat att uppträda är den saken redan avklarad  

Det finns sammanlagt 10 vakter i och omkring huset under festen. Dessa finns utplacerade 
vid ingångarna och runtomkring på innergårdarna och två vakter finns placerade utanför rum 



10 (den privata samlingen). Om rollpersonerna smyger omkring kan de bli upptäckta. 
Beroende på situationen kan de troligen prata sig ur den genom att ursäkta sig med att de har 
gått fel eller var nyfikna, men om det är alltför uppenbart att de är ute och snokar är det 
mycket svårt att prata bort vakterna. Om de misslyckas fullständigt med att förklara sig kan 
de bli avvisade från festen. 

Vilken information kan rollpersonerna få tag på under festen? 

Frågor som rollpersonerna kan ställa sig när de befinner sig på festen kan vara: Har 
tulltjänstemannen stora rikedomar eller en skatt liggande någonstans (vilket de flesta andra 
som de kan ha pratat med tidigare verkar vara överens om att han har)? Vilken typ av 
rikedom är det, föremål eller pengar? Var finns skatten? Hur är den bevakad, finns det vakter 
och är den t.ex. inlåst i ett rum i huset eller i ett närliggande hus och ligger den kanske inlåst i 
en kista? 

Genom att prata med gästerna på festen får de snart reda på att tulltjänstemannen har en fin 
privat samling. Eftersom han är mycket stolt över sin samling kommer han också att ta med 
sig gästerna dit i små grupper vid olika tillfällen under festen och visa dem föremålen (se 
rubriken Var finns skatten? nedan för information om  vilka föremål som finns i samlingen). 
När rollpersonerna blir visade samlingen som finns i rum 10 på karta 2 lägger de märke till 
ett stort och bastant skåp med kraftiga lås och bommar som står undanskymt vid ena väggen. 
Skåpet ser lite malplacerat ut och tulltjänstemannen nämner inget om skåpet när han visar de 
övriga föremålen. Om de frågar om skåpet säger tulltjänstemannen: 

-Det är min fasters gamla skåp som jag inte har kvar nycklarna till. Jag har ingen annanstans 
att ställa det. Jag antar att jag borde göra mig av med det någon gång. 

Vid det här laget bör det inte längre råda någon tveksamhet kring var tulltjänstemannen har 
sin förmögenhet. 

Rollpersonernas underhållning 

Spelarna bestämmer själva över hur och när de ska underhålla. 

Tävlingar som pågår under festen är: 

-Boll & Klubba 

-Grodhoppning 

-Kulstötning 

-Bågskytte 

Man kan anmäla sig till tävlingen för att tävla om prissumman eller delta utom tävlan bara för 
skojs skull. I stort sett alla gäster deltar i Boll & Klubba och Grodhoppning utom tävlan (både 
herrar och damer), men endast de unga och vältränade gästerna deltar i bågskytte och 
kulstötning (i huvudsak män som vill visa sig på styva linan). Alla gästerna är mer eller 



mindre finklädda och det är ingen som byter om för att tävla. Ingen av gästerna har heller 
någon färdighetsbonus eller äventyrsbonus de kan använda under tävlingarna så 
rollpersonerna bör inte ha några svårigheter att vinna merparten av deltävlingarna. 

Det är 6 deltagare som deltar i tävlingen på någorlunda allvar utöver de rollpersoner som 
ställer upp. Anmälningsavgiften är 100 denarer per deltagare. Vinnaren vinner alla 
anmälningsavgifterna (dvs. 600 denarer + de pengar rollpersonerna lägger till). Vinnaren får 
förutom vinstpengarna en tunna dyrt vin, exotiska kryddor och en bal sidentyg som 
tulltjänstemannen har lagt till som priser i tävlingen.  

Möjligheter att hitta skatten 

Under tävlingarna: Spelarna bestämmer själva vilka av dem som ska delta i tävlingarna. Alla 
har möjlighet att delta förutsatt att de har råd med anmälningsavgiften, men det kan samtidigt 
vara ett bra läge att snoka runt och försöka hitta den stora guldskatten under tiden som de 
andra tävlar. 

Rollpersonerna underhåller: Om några av rollpersonerna underhåller senare på kvällen när 
tävlingarna är slut är detta förmodligen det bästa tillfället att ostört ta sig runt på området och 
hitta skatten. 

Deltävlingarna 

Den som vinner flest deltävlingar vinner sammanlagt och får priset. Alla tävlingar går till så 
att deltagarna slår ett slag och lägger till ett egenskapsvärde och i vissa fall när det gäller 
rollpersonerna även färdighetsbonus och äventyrsbonus. En tärning som landar på 8 innebär 
en perfekt handling och ett ytterligare slag som adderas till det första (som vanligt). 

Boll & Klubba 

Deltagarna slår med en träklubba på en träboll och ska få den genom en liten grind ca 10 
meter längre bort. Den deltagare som får flest bollar i rad genom grinden vinner, missar man 
är man ute direkt. Svårighetsgraden är normal. Varje deltagare slår 1T8 och lägger till sitt 
egenskapsvärde för SMI. De deltagare som får 10 eller högre slår bollen genom grinden och 
får fortsätta. Spelledaren slår för de 6 deltagarna som inte är rollpersonerna. 

Grodhoppning 

Tulltjänstemannen Daniel har bjudit in en grodtävlingsarrangör till festen. Han har en vagn 
som han har fällt upp till ett stånd med ett bord och en grodhoppningsbana och han har 
många lådor med grodor (över 30). Den som tävlar får titta på grodorna och välja sin favorit. 
De utvalda grodorna placeras bakom startlinjen på grodhoppningsbanan och ska sedan ta sig 
till mål så snabbt som möjligt. Den vars groda kommer först i mål har vunnit deltävlingen.  I 
den mån det går att förutse denna tävling är det med hjälp av erfarenhet och vishet. 
Deltagarna slår 1T8 för sin groda plus 1T8 och lägger till sitt egenskapsvärde för VIS (dvs. 
2T8 + VIS). Den som har högst resultat satsar på rätt groda och vinner deltävlingen. 

 



Kulstötning 

Här gäller det att stöta så långt som möjligt. Deltagarna stöter tre gånger var och den som 
stöter bäst i varje omgång vinner omgången. Bäst av tre omgångar vinner kulstötningen. 
Deltagarna slår 1T8 och lägger till STY som egenskapsbonus. Högst resultat i varje 
delomgång vinner delomgången. 

Bågskytte 

Här gäller det att träffa så mitt i prick som möjligt. Deltagarna skjuter tre pilar var och den 
som skjuter bäst i varje omgång vinner omgången. Bäst av tre omgångar vinner bågskyttet. 
Alla skjuter med de pilbågar som tävlingsledaren tillhandahåller, ingen får använda sin egen 
båge. Deltagarna slår 1T8 och lägger till SMI som egenskapsbonus. Alla övriga bonusar som 
används vid bågskytte får läggas till (dvs. färdighetsbonus och äventyrsbonus). Högst resultat 
i varje delomgång vinner delomgången. 

Var finns skatten? 

Skatten finns i skåpet i tulltjänstemannens privata samling (rum 10 på karta 2). Det är ett rum 
fullt av fina tyger, statyer, ljusstakar, tavlor, mattor och fina bonader på väggarna, små 
föremål som lekrukor och dessutom en skattkista inlåst i ett skåp. I skattkistan finns det fullt 
med guldmynt som är värda många silvermynt vardera. Guldskattens sammanlagda värde är 
15.000 denarer. För att kunna öppna skåpet behöver rollpersonerna dyrka upp två lås. Om de 
lyckas med att dyrka upp låsen hittar de en kista (för övrigt är det tomt). För att kunna öppna 
kistan behöver de dyrka upp kistans lås. I kistan finns sedan guldmynten. Alla övriga föremål 
är vackra och dyrbara men otympliga och svåra att ta med sig. Rollpersonerna kan inte bara 
bära iväg på en marmorstaty eller rulla ihop en matta och bära med sig under armen. 
Kassaskrinet kan de tömma om de väl har lyckas öppna det. De kan då stoppa på sig 
guldmynten och på så sätt få med sig skatten. Två vakter finns ständigt placerade utanför 
dörren till den privata samlingen (rum 10). Nycklar till skåpet och skrinet med guldmynten 
bär Daniel på sig. Det är en medelsvår handling att stjäla dem från honom utan att bli 
upptäckt. 

Vilka svårigheter måste rollpersonerna övervinna för att få tag i skatten? 

Det svåraste är förmodligen att hålla vakter och besökare borta från rum 10 tillräckligt länge 
för att hinna öppna skåpet och kistan och stoppa på sig guldmynten och ev. andra 
värdeföremål. Om rollpersonerna lyckas skapa en avledande manöver kan de på ca 10 
minuter dyrka upp skåp och kista (det går på två minuter om de har nycklarna). Låsen är 
kraftiga, men inte särskilt svåra att dyrka upp (normal svårighetsgrad). Om de försöker slå 
upp skåpet och kistorna blir det ett rejält oväsen som garanterat kommer att höras ut till 
vakter och gäster om inte rollpersonerna har ordnat med en osedvanligt kraftfull 
avledningsmanöver. Skåpet har 250 tålighetspoäng och kistan har 70. 

 



Lämna festen 

Hur och när rollpersonerna lämnar festen går inte att förutse, men efter det att de har stulit 
skatten måste de ta sig från villan så fort som möjligt innan någon kommer på dem eller 
upptäcker stölden i rum 10. 

Jeriko 

Beskrivning av staden. 

Jeriko är en stad med ett torg och en mur runt omkring staden. Jeriko kallas för palmstaden 
och är en grönskande oas. Jeriko sägs vara världens äldsta stad. Utanför Jeriko ligger bergen 
och dalarna med odlingar. Där finns det också vetefält. Det växer apelsinträd och 
dadelpalmer i Jeriko. Det växer också fullt av olivträd och sykomorer som är fikonträd, 
knotiga och gröna. Men lite längre bort breder öknen ut sig. Där växer ingenting. Runt 
omkring Jeriko finns en hög mur. Det finns flera portar in till staden. Vid porten in till Jeriko 
står tulltjänstemännen för att ta upp skatt och tull när människor skall komma in eller ut ur 
staden. Mitt i Jeriko finns ett torg. Vid torget ligger stadens värdshus. Det finns en brunn vid 
torget där man kan hämta vatten. Bakom torget ligger synagogan och en gata längre bort 
ligger det romerska badhuset. Mitt i centrum finns också de lite finare husen där de rika bor. 
Överallt finns det låga hus. Husen har flera små rum. Mitt i husen finns en innegård där det 
finns både eldstad och ugn. Husen är byggda i en våning och har platta tak. Vid sidan av 
huset finns en trappa så att man kan komma upp på taket. På taket kan man torka frukt eller 
hänga tvätt. Om det är varmt kan man sitta på taket och samtala om det som händer i den 
egna familjen eller i staden. Inuti husen finns också en lägre avdelning där djuren får bo.  

Tulltjänstemän 

Sackaios är en känd man från bibeln som hade hand om tullen. Sackaios ansvarade för 
tullindrivning inom ett större distrikt. Det kom olika varor från området kring Jordanfloden 
som skulle transporteras till Jerusalem genom Jeriko. I närheten av Sackaios finns också 
andra tulltjänstemän. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Tulltjänstemannen Daniels hus 

Det är ett stort vackert hus i sten. Lite längre bort bakom huset breder åkrarna och odlingarna 
ut sig. En lång allé med olivträd leder upp till huset. Runt omkring huset finns det en stor och 
vacker trädgård med blommor. Mitt på gården ligger brunnen, en fontän och där är också det 
romerska badhuset. Bakom den stora byggnaden ligger några andra hus där slavarna bor. I 
anslutning till det stora huset finns ett stall och ett mindre hus för hönsen, getterna och korna.  
I den stora byggnaden bor tulltjänstemannen och hans familj. På huset finns det några fönster. 
Den stora porten in till huset är huvudingången. Innanför finns en korridor som leder in till ett 
stort rum. Det stora pelarrummet eller den stora salen är den viktigaste delen av huset. Det är 
här som gästerna tas emot vid de stora festerna. Golvet är belagt med mosaikplattor och det är 
högt i tak med åtta marmorpelare. Mitt i rummet finns en fontän. Runt omkring fontänen 
finns ett stort torg där gästerna myllrar och hälsar på varandra. I anslutning till stora salen 
finns flera mindre rum. Det finns tre sovrum där mannen i huset, hustrun och barnen bor. I 
det största sovrummet finns en stor säng snidad i trä. I de andra sovrummen finns lite enklare 
sängar. Tre andra sovrum används som gästrum. Det finns också ett stort matsalsrum där 
familjen äter sina måltider. Bredvid matsalen ligger ett arbetsrum med skrivbord och skåp där 
värdesaker förvaras. Längst bak i huset finns en stor innegård med vindruvsplantor och goda 
vindruvor växer på väggarna. Innegården är omgiven av flera andra rum. Där finns badrum 
och kök med en ugn samt en öppen uteplats under tak. På somrarna när det är varmt sitter 
familjen på uteplatsen och äter sina måltider. 

Äventyrets avslutning (läses för spelarna) 

Ni sitter återigen uppe i fikonträdet och ser ner mot porten vid västra muren. Det är varmt 
idag också. Solen bränner och ni njuter av svalkan från trädets bladverk. I ett annat träd en 
bit bort sitter en man uppflugen bland trädgrenarna precis som ni. Plötsligt hörs oväsen. En 
stor grupp människor kommer gående längs vägen och stannar nedanför träden där ni sitter. 
Någon pekar finger och säger något elakt om mannen som sitter i det andra trädet. Ni känner 
igen honom. Han heter Sackaios. Han är en av tulltjänstemännen som brukar ta in skatt nere 
vid porten. Ni vet att han ofta tar in för mycket skatt. Sackaios bor i en av de finaste villorna i 
Jeriko. Nu verkar han plötsligt mycket ensam uppe i trädet. Han har inga vänner kvar. Ni hör 
glåporden hagla över honom. Föraktet är stort. Men snart glömmer alla honom. Spänningen 
stiger. Det verkar som om folkmassan väntar på någon och plötsligt kommer han, mannen 
som alla väntat på. 

Ni hör hur namnet Jesus sprids genom folkmassan som en löpeld. Det viskas och pratas om 
honom överallt. Han stannar och pratar med människorna. Han hälsar på en ung flicka, en 
äldre man och några barn. Han går förbi ert träd, tittar upp och hejar på er och säger; ”Jag 
vet vad ni har gjort.. jag vet att ni har kämpat för de fattiga.. men jag har en bättre idé”. Sen 
stannar han till nedanför Sackaios. ”Kom ner Sackaios, idag vill jag komma hem till dig”, 
säger han. Ni hör kommentarerna och protesterna. Hur kan du gå hem till honom? Han är en 
förrädare, det vet alla som bor här i Jeriko! Han tar från de fattiga och stoppar det mesta i 
sin egen ficka! Den gamla damen där borta har ingenting kvar, men ändå skulle han ta ut för 



mycket skatt när hon skulle in i Jeriko och sälja sin sista get! Han har alltid tagit ut för 
mycket skatt här vid porten, men soldaterna och romarna står på hans sida så ingen vågar gå 
emot honom! Ingen vill vara hans vän, men nu säger du att du vill gå hem till honom? 
Buropen hörs starkt bland folket, men tystnar när Sackaios vänder sig mot Jesus och börjar 
tala. Ja det stämmer, jag har varit föraktad hela mitt liv och varit ensam i fler år än jag kan 
minnas. Jag är så trött på att vara ensam så jag vet inte vad jag ska ta mig till, men du hör ju 
hur de buar åt mig. Jag har inga vänner längre och inget att glädjas åt. Pengarna är det 
enda jag har kvar. 

Från er plats i trädet ser ni hur Sackaios tvekar, som om han stod inför ett svårt beslut. 
Sedan bestämmer han sig och fortsätter prata. Jesus om du följer med mig hem och jag får 
bjuda dig på middag då ska jag ge tillbaka av det som jag har tagit. Folket buar åt Sackaios 
för de tror inte på honom. Då vänder han sig till dem som buar och säger: Jag är ledsen för 
att jag har tagit ut för mycket pengar. Jag är ledsen för allt dumt jag gjort. Jag har ett fint 
hus. Jag tror att jag har det finaste huset i hela Jeriko. Jag kan bjuda på stora fester. Jag har 
pengar i överflöd. Men jag har inte en enda riktig vän. Jag vill försöka ändra på det. Till alla 
som jag har tagit ut för mycket skatt ska jag betala tillbaka. Om jag har tagit ut för mycket 
skatt ska jag ge fyrdubbelt tillbaka. Jag vill börja ett nytt liv.  



Spelledarpersoner (SLP) 

Vakt/Stadsvakt 
Kön: Man 

Ålder: 24 år 

Yrke: Krigare, vakt 

Nationalitet: Jude 

Silver: 8 denarer 

Språk 1: Arameiska 

 

Egenskaper 

Vishet: 4 

Mod: 4 (MP: 4) 

Medkänsla: 4 

Tålighet: 4 (TP: 4) 

Styrka: 4 

Smidighet: 4 

Snabbhet: 4 

Personlighet: 4 

Utseende: 4 

 

Färdigheter 

Hantera vapen I, Hantera vapen II, Hantera vapen III, Rida, Taktik, Uppmärksamhet 

 

Beskrivning 

Han heter Piram (t.ex.) och är 24 år gammal. Han har arbetat som stadsvakt i Jeriko i två år. Men just nu är han anställd av tulltjänstemannen 
som vakt i hans hus. Hans uppgift är att ansvara för säkerheten och se till att inget händer i huset. Han ser till att det inte blir något inbrott. 
Han älskar sitt arbete och är hängiven och lojal. Det enda som han har en större lojalitet till är möjligen pengar. Hans största dröm i livet är 
att bli så rik som möjligt så att han kan göra vad han vill. Han är tränad som soldat, tränad att lyda order och att inte se sin fiende som en 
människa med känslor och tankar. Piram är en typisk vakt i Jeriko. 

 

Vapen, sköld & rustning 

Svärd, Spjut, Läderrustning 

 

Utrustning 

Tunika, Byxor, Mantel, Bälte, Stövlar, Bältesväska 



Tomas (Köpman) 
Kön: Man 

Ålder: 31 år 

Yrke: Köpman 

Nationalitet: Jude 

Silver: 40 denarer 

Språk 1: Arameiska 

Språk 2: Grekiska 

Språk 3: Latin 

 

Egenskaper 

Vishet: 8 

Mod: 6 (MP: 6) 

Medkänsla: 5 

Tålighet: 4 (TP: 4) 

Styrka: 3 

Smidighet: 3 

Snabbhet: 4 

Personlighet: 8 

Utseende: 7 

 

Färdigheter 

Köpslå, Värdesätta föremål, Räkna, Läsa & Skriva, Pruta, Sjunga & Spela 

 

Beskrivning 

Tomas är en rik köpman. Han är en typisk gäst i Daniels hus. Han tillhör den innersta kretsen av Daniels vänner tillsammans med romaren 
Justus som också är en vän till Daniel. Han tjänar mycket pengar och är rik. Han handlar och köper in varor som han sedan säljer på 
marknader. Han driver en egen verksamhet. Han säljer smycken och fina kläder som han har köpt upp av lokala hantverkare. Han driver 
verksamheten tillsammans med sin fru Judit. De har arbetat hårt i många år och är nu etablerade och kända i Jeriko. De är också kända av de 
romare som bor i Palestina. Tomas är lång och har breda axlar med kort mörkt hår. Han bär alltid på en fin mantel med guldbroderier, har en 
elegant tunika och ser världsvan ut. Tomas är social och pratar mycket med människor. Han älskar sin fru Judit över allt annat. Tomas har en 
favorithobby när han inte arbetar med sin handel. Han älskar grodhoppstävlingar. Han jublar, hejar och är lyrisk när grodorna tävlar. Han 
satsar ofta stora pengar i de tävlingarna.   

 

Vapen, sköld & rustning 

Tomas har en dolk med sig när han reser. 

 

Utrustning 

Elegant tunika, Byxor, Mantel med guldbroderier, Bälte, Stövlar, Bältesväska 

 



Judit (Köpmannens kvinna) 
Kön: Kvinna 

Ålder: 27 år 

Yrke: Köpman 

Nationalitet: Judinna 

Silver: 40 denarer 

Språk 1: Arameiska 

Språk 2: Grekiska 

 

Egenskaper 

Vishet: 8 

Mod: 4 (MP: 4) 

Medkänsla: 6 

Tålighet: 3 (TP: 3) 

Styrka: 2 

Smidighet: 5 

Snabbhet: 4 

Personlighet: 6 

Utseende: 8 

 

Färdigheter 

Köpslå, Värdesätta föremål, Räkna, Läsa & Skriva, Pruta, Sjunga & Spela, Dansa 

 

Beskrivning 

Judit är gift med en rik köpman som heter Tomas. Judith har genom åren utbildat sig och tillsammans med sin man handlar hon och köper in 
varor som de sedan säljer på marknader. Hon säljer smycken och fina kläder som hon tillsammans med sin man har köpt upp av lokala 
hantverkare. Tomas ansvarar för hela verksamheten men Judit står bakom och hjälper honom. Hon är också ansiktet utåt i samband med 
inköp av varor men också försäljning. De har arbetat hårt i många år och är nu etablerade och kända i Jeriko. De är också kända av de 
romare som bor i Palestina. En av deras vänner heter Justus och är romare. Judit är kort och smal med långt mörkt lockigt hår och gröna 
ögon. Judit bär alltid på olika fina klänningar med guld eller silverbroderier. Precis som sin man är hon social och pratar mycket med 
människor. Hon älskar sin man över allt annat. Hennes favorithobby är nya vackra kläder och smycken. Hon älskar fester och att mingla 
bland gästerna. Judit är god vän med Daniels fru Anna.   

 

Vapen, sköld & rustning 

Hon har inget vapen men hennes man bär alltid en dolk på sig när de är ute och reser. 

 

Utrustning 

Många klänningar i olika längder och färger med guld och silverbroderier, sjalar, skor och olika smycken, både armringar och halsband.  

 

 



Daniel (Tulltjänsteman) 
Kön: Man 

Ålder: 38 år 

Yrke: Tulltjänsteman 

Nationalitet: Jude 

Silver: 930 denarer 

Språk 1: Arameiska 

Språk 2: Grekiska 

Språk 3: Latin 

 

Egenskaper 

Vishet: 7 

Mod: 6 (MP: 6) 

Medkänsla: 5 

Tålighet: 4 (TP: 4) 

Styrka: 3 

Smidighet: 4 

Snabbhet: 4 

Personlighet: 8 

Utseende: 6 

Färdigheter 

 Läsa & Skriva, Pruta, Räkna, Stadskunskap, Värdesätta samt kan hantera projektilvapen. 

 

Beskrivning 

Daniel är en mycket rik man. Han bor i ett av de finaste husen i Jeriko. Han ordnar fester minst en gång i månaden då han bjuder in de rika i 
Jeriko med omnejd. Han är tulltjänsteman i Jeriko. Han har under många års tid tjänat in stora pengar på sitt arbete. Han finns med vid 
portarna in till Jeriko och tar upp skatt. Han tar endast med något enstaka undantag in för mycket skatt av dem som vill in i staden. 
Mellanskillnaden stoppar han i egen ficka. Han är god vän med romaren Justus och köpmannen Tomas. Han är gift med Anna och de har en 
son tillsammans. Daniel är lång och ganska smal med kort ljust hår. Han bär alltid på fina kläder, mantlar i olika färger, i silver och 
guldbroderier och han gillar att göra klädbyten under en festkväll för att överraska gästerna med nya dyrbara klädnader under hela kvällen. 
Daniel är social och pratar mycket med framför allt sina gäster. Han är ganska hård mot sitt tjänstefolk men anses ändå som en rättvis man. 
Han tycker själv om att vara med på sina egna tävlingar som han alltid anordnar på festerna. Han är en hyfsat skicklig bågskytt. Många i 
Jeriko ser fram emot att få bli bjudna på hans fester. 

 

Vapen, sköld & rustning 

Daniel har två dolkar i sitt hem. Han äger också en pilbåge. Han är en hyfsat duktig skytt, i alla fall för att vara tulltjänsteman. 

 

Utrustning 

Tre eleganta tunikor (han gillar att göra klädbyten), Byxor, sex olika mantlar i olika färger (han gillar klädbyten), med silver och 
guldbroderier, Bälte, Stövlar, Bältesväska 



Anna (Tulltjänstemannens kvinna) 
Kön: Kvinna 

Ålder: 29 år 

Yrke: Köpmans dotter, tar hand om sitt hus 

Nationalitet: Judinna 

Silver: 930 denarer 

Språk 1: Arameiska 

Språk 2: Grekiska 

 

Egenskaper 

Vishet: 5 

Mod: 4 (MP: 4) 

Medkänsla: 6 

Tålighet: 3 (TP: 3) 

Styrka: 2 

Smidighet: 5 

Snabbhet: 4 

Personlighet: 8 

Utseende: 8 

 

Färdigheter 

Köpslå, Värdesätta föremål, Räkna, Läsa & Skriva, Pruta 

 

Beskrivning 

Anna är en köpmans dotter. Hon är uppväxt i ett köpmans hem, van vid att leva ett liv i lyx. Hon lärde sig som barn att läsa och skriva och 
tycker att det är viktigt att föra vidare till sina egna barn. Anna är gift med tulltjänstemannen Daniel och de två lever tillsammans med sin 
lilla pojke i en flott villa i Jeriko. Anna älskar stora fester och tycker om skvaller. Hon umgås med sina väninnor. Hennes allra bästa väninna 
är Judit som är gift med köpmannen Tomas. Anna är van att sköta om huset och se till att allt fungerar hemma. Anna har ansvaret för 
husfolket, slavarna och tjänsteflickorna. Hon och hennes man Daniel är kända i Jeriko. De är också kända av de romare som bor i Palestina. 
En av deras vänner heter Justus och är romare. Anna är lång och smal med långt mörkblont hår och blå ögon. Anna bär alltid på olika fina 
klänningar med guld eller silverbroderier. Precis som sin man är hon social och pratar mycket med människor. Hennes favorithobby är 
vackra kläder och smycken. Hon älskar människor är social och tycker om att mingla runt på sina fester och prata med gästerna.    

 

Vapen, sköld & rustning 

Hon har inget vapen men hennes man äger några dolkar och en pilbåge. 

 

Utrustning 

Många klänningar i olika längder och färger med guld och silverbroderier, sjalar, skor och olika smycken, både armringar och halsband. 
Precis som sin man brukar hon byta kläder under en festkväll för att överraska gästerna och imponera på dem. Hon byter även 
håruppsättning och smycken under en kväll. 

 



Justus (Köpman från Rom) 
Kön: Man 

Ålder: 32 år 

Yrke: Köpman 

Nationalitet: Romare 

Silver: 180 denarer 

Språk 1: Latin 

Språk 2: Grekiska 

Språk 3: Arameiska 

 

Egenskaper 

Vishet: 8 

Mod: 6 (MP: 6) 

Medkänsla: 4 

Tålighet: 4 (TP: 4) 

Styrka: 3 

Smidighet: 3 

Snabbhet: 5 

Personlighet: 8 

Utseende: 6 

 

Färdigheter 

Berätta historier, Köpslå, Värdesätta föremål, Räkna, Läsa & Skriva, Pruta, Sjunga & Spela 

 

Beskrivning 

Justus är romare och en rik köpman. Han är född och uppvuxen i Rom men kom som ganska ung till Palestina och är bosatt i Jeriko. Han är 
på resa en stor del av året. Men när han är hemma går han gärna på fest hemma i Daniels hus.  Han är en kär vän till Daniel och Anna. Han 
tillhör den innersta kretsen av Daniels vänner tillsammans med köpmansparet Tomas och Judit som också är vänner till Daniel och Anna. 
Justus tjänar mycket pengar och är rik. Han handlar och köper in varor på andra sidan medelhavet som han sedan säljer på marknader. Han 
driver en egen verksamhet. Han säljer smycken, tyger och fina kläder som han har köpt upp av lokala hantverkare. Justus är enormt lång och 
har breda axlar med ljust lockigt hår. Han bär alltid på fina kläder, mantel, en elegant tunika och ser världsvan ut. Justus är social och pratar 
mycket med människor. Han har ingen egen familj utan umgås gärna med sina vänner. Han älskar att berätta roliga historier och är en bra 
historieberättare. Han tycker om Daniels grabb Adam som gärna hänger och klänger på honom.  

 

Vapen, sköld & rustning 

Justus har en dolk med sig när han reser. 

 

Utrustning 

Tunikor, Byxor, några mantlar i olika färger, Bälte, Stövlar, Bältesväska 



Adam (Tulltjänstemannens son) 
Kön: Pojke 

Ålder: 6 år 

Yrke: studerar med mamma som lärare 

Nationalitet: Jude 

Silver: 6 denarer 

Språk 1: Arameiska 

Språk 2: Lite latin 

 

Egenskaper 

Vishet: 7 

Mod: 6 (MP: 6) 

Medkänsla: 5 

Tålighet: 4 (TP: 4) 

Styrka: 6 

Smidighet: 4 

Snabbhet: 7 

Personlighet: 8 

Utseende: 7 

 

Färdigheter 

 Läsa & Skriva, Räkna, projektilvapen, pilbåge 

 

Beskrivning 

Adam är en lillgammal och eftertänksam liten sexåring. Han bor i en av de finaste villorna i Jeriko. Han är van vid lyx. Adam är omtyckt av 
alla. Han är nyfiken och frågsam. En av hans stora idoler är den världsvane Justus som ofta är på besök i deras hus. Adam drömmer om att 
få bli köpman som sin pappa och lika berest som Justus. Han längtar efter att få se den världskända staden Rom. Adam springer omkring 
mycket i huset. Ibland kan han umgås med slavarna. Han hittar överallt i huset. Adam har en hund som han älskar över allt annat. Adam är 
en ganska stor sexåring med ljust hår. Han bär fina kläder. Adam har precis fått en egen pilbåge och har börjat lära sig hantera den. 

 

Vapen, sköld & rustning 

Adam äger en liten pilbåge som han precis börjat lära sig hantera. 

 

Utrustning 

Tunika, byxor och mantel, Bälte, Stövlar, Bältesväska 



Värdshusvärden Jakob  
Kön: Man 

Ålder: 28 år 

Yrke: Värdshusvärd 

Nationalitet: Jude 

Silver: 40 denarer 

Språk 1: Arameiska 

Språk 2: Latin 

 

Egenskaper 

Vishet:6 

Mod: 4 

Medkänsla: 5 

Tålighet: 4 

Styrka: 4 

Smidighet: 5 

Snabbhet: 3 

Personlighet: 6 

Utseende: 6 

 

Färdigheter 

Brotta ner, Köpslå, Värdesätta föremål, Räkna, Läsa & Skriva, Pruta, Matlagning 

 

Beskrivning 

Jakob är en tuff värdshusvärd som vill att hans kunder ska trivas på värdshuset. Han vill dessutom tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Jakob har en familj, en fru (Sara) och tre flickor på tre, fem och åtta år. 

. 

Vapen, sköld & rustning 

 

Utrustning 

Tunika, Byxor, Mantel, Bälte, Stövlar, Skinnförkläde 

 

 

 

 

 



Diskussionsfrågor efter äventyret (en liten stund om det finns tid) 

Jesus vill visa att alla människor är lika mycket värda.  

Är det rätt eller fel att stjäla från de rika? 

Finns det någon situation där det är rätt att stjäla? 

Om en familj håller på och svälta ihjäl är det då rätt att stjäla för att familjen ska överleva? 

Tulltjänstemannen tog in för mycket skatt och stoppade en stor del i sin egen ficka. Var det 
rätt eller fel? På vilket sätt skulle man kunna stoppa honom? 

Vilka personer var med i äventyret?  

Vilka av de här personerna finns med i bibeln?  

Hur blev berättelsen eller äventyret som ni spelade?  

Skulle den ha kunnat tänkas utspelas i bibeln?  

Vad stämmer med bibelberättelsen? Vad stämmer inte? Vad blev annorlunda och vad blev 
lika? 

 



Bibelcitatet : Lukas 19 

Berättelsen om Sackaios 

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios och han 
hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte 
för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en 
sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han 
upp mot honom och sade: Skynda dig ner Sackaios idag skall jag gästa ditt hem. Sackaios 
skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: Han 
har tagit in hos en syndare. Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: Hälften av vad 
jag äger herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag 
betala igen det fyrdubbelt. Jesus sade till honom: Idag har räddningen nått detta hus han är 
också en son till Abraham och Människosonen har kommit för att söka efter det som var 
förlorat och rädda det. 
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