
  

I SJÖ ÖRMENS SKUGGA 
KALLA GASTENS FÖ RBANNELSE 

 Piratlajv.se  



 

~~ Stämningstext ~~ 

´I Fallernas vidsträckta land, där regnskogens gröna överflödsflora 

bevakas utav vildsinta reptiler och trollskt vackra fåglar. Där de mystiska 

träskmarkernas förpestade vidder i väst speglas utav frusen tundra i öst 

och vars norraste delar blivit krönta utav silverne berg - evigt frusna mot 

himlavalvet utav rimfrostens glänsande kristaller. 
 

Där bor de som kallar landet ‘förlovat’, emedan andra skyr det som 

gränslandet till dödsriket självt - av tundlabarn och oss Mérer känt som 

Brémhal. Fallerna själva är lika märkliga, förtrollande och farliga som 

landet de bebor. Ifrån Nibelmyns kejserliga boningar till Gyllöarnas 

nordligaste spets har barnen skrämts till lydnad med historier om dessa 

folk, och mystikerna de idoliserar och vördar. 
 

Kayawe Onyx var en sådan mystiker, en Prästinna i Modun-tron evigt 

svuren att lyssna till andarna, Kîritherna runt omkring henne. När 

Kayawe först satte sin fot i Rýrom var jag blott en ung skeppsflicka. En 

ofrivillig soldtagare på en gammal sliten fiskebåt som mina äldre systrar 

stulit och använde för att råna småpråmar och fiskare på Augas 

svaveldoftande vatten…  

 
Fast bläcket i mitt hår har givit rum för isande snö och styrkan i mina 

händer sinat i skakningar och ledvärk kan jag ännu minnas hennes ögon 

när hon såg på den trotsiga 14 åring jag var då. Hade jag vetat vad hon 

var hade jag aldrig puffat upp bröstet som en ungkyckling och stirrat 

tillbaka. Skuggan utav ett leende gav hennes anlete en road uppsyn och 

jag drogs till den djupa visheten i hennes skimrande blick. Sedan den 

dagen vandrade Kayawe i skogarna kring byn och många var de som 

lyssnade till hennes råd. Snart var hon ett lika självklart inslag i livet som 



  

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

flöt här som brunnen eller träden i skogen. Med tiden skulle vissas 

vördnad komma att bli till fruktan inför de märkliga ting som skedde i 

hennes farvatten. Vissa skulle falla i onåd, så som systrarna mina, men jag 

- jag kommer alltid vörda den gåva hon givit mig, även om den kostade 

mig 20 år av mitt liv…´ 
 
Den gamla kvinnan såg på den publik av unga skeppshänder som samlats runt 

henne. Hon satt invid eldstaden på Rå Spiggen i Rýrom som så många gånger förr 

genom åren och nu grävde hon runt innanför rocken och fann slutligen vad hon 

sökte. Hon höll upp en glimrande orb. Först såg den ut som en ovanligt stor pärla 

med ett märkligt, flackande ljus. Men när en av skeppsgossarna lutade sig närmare 

kunde han se genom den mjölkvita dimman som fyllde orbens innanmäte och 

hans mage blev till is. Där stod tre mycket gamla kvinnor och bankade på insidan 

av det fängelse deras syster förvisat dem till. 
 
Världen – Utdrag ur det Fria ankaret 

Den ständiga stress och misstänksamhet som Friankarordern och de ännu lojala 

följarna av förenade piraters samfällighet för inre samfälligheter lever under 

saknar motstycke i mannaminne. Västerns pirater, kända för sin lömskhet, 

barbarism och avsaknad av empati har ännu inte lämnat ett officiellt svar till 

handlingarna på den attack som deras sändebud fick utstå under våren 1399 i 

Rýrom. Hintar, undertoner och märkliga rapporter har det hurusom inte varit 

någon brist på. 
 
Kanske mest förfärande av allt är de uppgifter som våra reportrar i Nibelmyn har 

utlämnat från vad som sker i det nystöpta, Zorostriska kejsardömet. Enligt rapport 

ska under sommaren en uppsjö av piratattacker ha rapporterats mot Zorostriska, 

militära mål. Vi beskriver kort de två mest framstående skeendena: 
 
I början av sommaren. En Zorostrisk spanarskonare återvänder mot Hissnafjorden 

från ett rutinuppdrag på mériskt vatten. Upp från ingenstans glider ett piratskepp 

och skjuter utan förvarning skeppet sönder och samman. Skeppets överlevande 

besättning samlas sedan upp, mördas brutalt sånär som på tre individer som 

skickas tillbaka till kejsaren för att sprida budet om att 

Tundlabarnen inte går att förhandla med. 
 
Senare, i en mérisk fiskeby på Hissnafjordens 

östbank attackerar en grupp påstådda friankare 

Zorostriska soldater i en taverna - motivet 

förblir oklart. 
 
Den nye Bastian överhörare uttalar sig å 

samfällighetens räkning som följer. ”Det 

känns ytterst olyckligt att händelserna i 

rapporterna så tydligt provocerar den 

Zorostriske kejsare Hán mot Friankare och 

tundlabarn. Utan tvivel en Lôrisk list för att 

försvaga våra led inför ett stundande 

skuggkrig!” 



 

Rýrom - förbannelsen 

 

Vera-Elleonora Vindfast, den 

legendariske tundlabarnskapten 

som grundat Rýrom gav sin 

Pärlemofregatt namnet Kalla 

Gasten som en honnör till de 

skeppshänder vars blod hade 

skänkt henne framgångar. Att då 

Vittra, Rå Spiggens välkända 

gengångare, försvann från sin 

post på värdshuset under den 

140:e årsdagen för avseglandet 

till Kapten Vindfasts sista seglats 

var knappast heller en slump. Hon 

hade ju själv varit den enda av 

Kalla Gastens besättningsmedlemmar som övergav sin kapten inför det stundande 

slaget om Pärlemoöarna. Vittra hade istället satt sig ned på Rå Spiggen för att 

invänta besättningens återvändo - en väntan som aldrig tog slut.  
 
Under våren visade det sig att orsaken till Vittras ilskna försvinnande var hotet 

mot hennes personliga och förtrollande vackra skatt utav sötvattenspärlor. När 

skatten återbördades till sin ägare kunde det kanske varit slutet på historien - men 

någon eller någras långa fingrar kunde inte fjättras och en kista for på villovägar. 

Så kom Vittras ilska att bli till vrede och snart började folket i bygden att tala om 

‘Kalla Gastens förbannelse’. 
 
Vissa menar att det började med att taket på The Rising Anchor sprang läck, även 

om andra har krediterat detta till sabotage från Fridwalls agenter. Hålet hade hur 

som helst uppkommit precis ovan Matronan Ofelia Wraiths säng, något som när 

vårregnet började ledde till en hel del tjut och verbala förbannelser. Det hela sågs 

säkerligen till en början som komiskt. Det fick sitt slut när apotekaren Mallory 

Daphne i ett vanvettigt försök att laga läckan hade klättrat upp på det regnhala 

taket. Han kom inte många meter innan han halkade och landade på den leriga 

marken med ett magvändande knak från sin nacke.  

 
- Den enes död den andres bröd, eller hur Matteus? Lär Lennart Kagg 

osmakligt nog ha sagt emedan förtvivlade drängar och pigor sökte få liv i 

den döde apotekaren. 

 



  

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Kanske var det osmakligt uttryckt, men korrekt i sak eftersom bröderna Kagg 

slutit avtal med apotekaren om ombesörjning av dennes begravning. Sagt och 

gjort, Mallory Daphne, helaren som blev en giftmördare - draken som blev en 

Friankarlegend, lades så att vila i skogskanten invid Rýrom. Allt skedde under 

strikta former, med väl valda ord och till deltagarnas förfäran, en öppen kista för 

sista avskedet.  
 
Efter detta fortsatte olyckorna att hopa sig i byn, samtidigt som Rå Spiggens 

madam, Stella Tvärvigg började klaga på sjukliga symptom och att Vittra besökte 

henne i drömmarna om natten. 
 

- Hon låter mig inte vila, jag tynar bort! Hade Stella slutligen sagt när hon 

stapplade upp en morgon, blek och med svarta påsar under ögonen. 

 

 

Därefter hade värdshusmadamen rafsat ihop en skeppssäck med kläder och gått ut 

genom dörren för att bege sig från platsen. Frosten hade dock kommit tidigt och 

hennes flykt slutade tillbaka i sängen på värdshuset med ett brutet ben. Där låg 

hon nu och såg allt mer sjuklig ut för var dag som gick och hennes vänner började 

göra sig redo för det värsta. Stella själv hade säkrat upp fortskötseln av sitt 

värdshus rejält genom att anställa det exotiska etablissemanget “Påfågeln” att rå 

om verksamheten i hennes ställe. 
 
De i byn som verkar veta mest om förbannelser och sådana ting tycks lägga sin 

tilltro till att återvändandet av de som var i byn under våren, när skatten blivit 

funnen, skulle kunna bringa klarhet i vad Vittra behövde för att sluta med 

hemskheterna. Kanske visste de mer om vad som gick snett den där kvällen? 
 
Förbannelsen hade hurusom varit dålig för allas affärer under sommaren eftersom 

de allra mest vidskepliga piraterna vägrade lägga till i en frihamn med ett sådant 

rykte. Kanske var det även dessa rykten som ledde till att märkliga personligheter 

skymtades i skogarna runt byn under månklara nätter? Svartklädda skepnader, 

likväl som örtkunniga mystiker och självproklamerade häxor verkade flockas 

kring Rýrom åter, såsom de gjort för många år sedan - då Kayawe Onyx ännu var 

en familjär syn i bygden. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Vilken roll kommer du ha i den konflikt som 

gror mellan pirater i väst och öst?  

 

Kommer Kalla Gastens förbannelse att gå att 

stävja? 

 

Vad gör alla märkliga mystiker åter i Rýrom?  

 

Vi önskar ditt deltagande på den nionde 

delen i ’The Tundlaheim Saga’, “I 

Sjöormens skugga – Kalla Gastens 

Förbannelse”. 



 

 

VÄLKOMMEN TILL THE TUNDLAHEIM SAGA 
I vår kan du uppleva lajvet I Sjöormens skugga – Kalla Gastens förbannelse. 

 
Våra piratlajv utspelar sig i den fiktiva kampanjvärlden ’The Tundlaheim Saga’. Det är en 

farofylld plats, där piraternas storhetstid dalar och där de framåtskridande stormakterna nu 

beslutsamt rensar ut skumma tillhåll och havens fria folk. Men ännu finns gömda vikar, där 

skatter ropar efter att erövras och ännu kallar de okända havens djup, där hemligheter dväljs 

i glömska. I denna värld kämpar den starke, den listige och den som har förmågan att segla 

med strömmarna för att överleva. På vårt lajv finner du en intrigerande sammansvärjning av 

hård handel, folkfest och det okända äventyrets magiska lustar. 

 
Vi bjuder in dig att smaka på vår skapelse, vi bjuder in dig att bli en del av den och låta oss 

få möta den karaktär just du väljer att spela. 

PRAKTISK INFORMATION 
När: 9-13 oktober 2019 

Plats: Friluftsmuseet Finnstigen, en vacker stocktimrad by 

Anmälan: Sker via hemsidan till nedanstående pris.. 

Deltagaravgift:  800kr  

Lyxboende :  +300kr (Mer info, se hemsidan) 

Boka mat:   +600kr (Mer info, se hemsidan) 

Sista anmälningsdag för intrig är den 25/9 

Sista anmälningsdag för mat är 2/10. 

Max 150st deltagare på arrangemanget, delvis boende i tält på arrangemanget. (Mer info, se 

hemsidan) 

På detta lajv är alkohol tillåtet men i rimlig mängd. Dock enligt gällande alkoholtillstånd 

får egen alkohol ej medföras till värdshuset. 

Det är även godkänt att bära blankvapen i nyktert tillstånd och på grund av detta så ska 

du som deltar vara 18+  

Piratlajv.se 

 


