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Vad är mellanlajvsspel & varför gör vi det? 
I mellanlajvsspelet spelar ni ut vad er grupp/besättning gör mellan lajven. Detta 
för att skapa ett så levande spel som möjligt där ni får extra inflytande över 
gruppens kommande intriger. Nedan följer ett stämningsutskick som ger lite 
kontext till mellanlajvsspelet, därunder finns mer praktisk information kring hur 
mellanlajvspelet fungerar. 
 

~~ Slagets Eko ~~ 
I Det fria ankaret fanns endast två spalter denna spektakulära utgåva. Det var 
den om slaget i Hissnafjorden och det var Salige Kamrat, som inte varit så lång 
sedan de Loriska frihamnarna brann förra året.  
Med gemensamma styrkor hade Dammero samlats under enad flagg tillsammans 
med friankare och pirater. Dessa, enligt hemligt kontrakt understödda av 
Zorostisk beväring, lyckades hålla Hjartrycks hamn, emedan bofasta 
upprorsmakare med det enkla lingonets emblem fick staden att spricka som en 
varböld inifrån. Segerropen som skallade sattes dock i vrångstrupen när 
gigantiska stridsskepp skingrade krutröken. Först fruktade man att Drakens 
förödande piratjägarflotta hunnit fram, att man nu skulle möta den från döden 
resta Heidmar, men så var inte fallet. Detta var hurusom lika illa.  
 
I eldens sken syntes vindflöjelns fana, Zorostria hade ack så skickligt smitt 
planen att återta herraväldet över fjorden. Det stolta folk som för länge sedan 
pressats upp i bergen av Mandrak hade nu chansen att återta fri lejd till 
Ödesvattnir. De tänkte inte mista den. Deras flotta var vida överlägsen alla skepp 
på plats och de gav ingen pardon när de försänkte hela hamnen i otaliga 
trumvirvlar av exploderande eld. I den svarta natten syntes bredsida vid bredsida 
och etthundrade kanoner som gav fyr. Alle man flydde. När dagen kom och de 
överlevande skaffat sig en överblick så stod en sak klar. Förlusterna var enorma 
och Hisnafjorden numera det tyngst bevakade vattnet i Nivaris. En rad skepp 
saknades. Många hade gått i sank, men inte alla. Flertalet sågs segla in i nattens 
täta dimma, tätt förföljda av zorostiska skepp. Därefter gick åsikterna brett isär 
kring vad som hänt.  
 
Det gick rykten bland Tundlabarnen att Démer sände en jättelik korp till striden 
att förebåda räddning. Att gudomen därefter sände en pärlemofregatt att leda 
sina barn. Enligt samma källor lär de ha seglat till en ö med rikedomar och evigt 
liv, någonstans i Ödesvattnir. Rykten bland friankare och strövare är mindre 
optimistiska. Dessa säger att de försvunna piraterna antagligen sköts ner av 
flottan och att möjligen några kom undan och i sådana fall navigerar försiktigt mot 
tryggare farvatten. Vad som än hände så står en sak säker. Hisnafjorden ligger 
idag bortom såväl Drakens som piraters inflytande. Att Zorostria så listigt spelat 



  

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

sina kort är något som kostade dem stridande mérer och pirater dyrt. Det skulle 
hurusom komma att gagna alla dem som önskar besöka Damméros frihamnar 
framöver. Därmed var en bitterljuv seger ett faktum - men en seger lika fullt. 

DAEMDURS ÖDE 
Ord smattrade fram och tillbaka genom Kaptenernas sal och rungade i hela 
Korpnästet, när man efter annan drog argumenten fram och tillbaka likt en 
argsinta matroser skrubbar däcket efter en hård natt. Detta hade skett i 
mansåldrar, men aldrig förr med en sådan här möjlighet till verklig påverkan. Sex 
kapteners liv hade det senaste decenniet kretsat kring denna frigörelsens eller 
fördömandets stund. De hade bidat sin tid och nu var den oåterkalleligt här, med 
en närvaro som fick luften att skälva och hjärtat pumpa blod som under älskog. 
Kring borden satt och stod besättningar och resenärer samlade, som anlänt bara 
för ett par dagar sedan. Tumult och förvirring hade uppstått när öns sanning 
uppdagats för såväl nyanlända som bofasta. Men lösningen stod kristallklar, 
röstningen måste fullföljas för att den svårbegripliga kraften i Kaptenernas sal 
skulle verka ut och man skulle kunna sätta segel igen. Skulle kursen vara 
Pärlemoöarna och en kamp om att återta det som en gång stals från 
Tundlabarnen? Skulle man låta bli? 
 
De bofasta och tre kaptener talade för Tundlabarnens heder och tradition, 
givetvis skulle öarna återtas! Vassa var tungorna på Ylvrunn och Listig, som med 
brinnande hängivenhet talade för att låta var man välja utanför detta ting, att det 
enda rätta därmed var att rösta emot. Alla nyanlända hade givetvis egna teorier 
och ståndpunkter, somliga argumenterade friskt, som bröderna Kagg från 
begravningsbyrån, andra var mer tystlåtna, som Kapten Klein från Misericord. 
Med en hårfin och häpnadsväckande blankröst så avgjordes det att man inte 
skulle resa för att återta gåvan från Démer. De bofasta på Daemdur jämrade sig i 
vrede och det blev ingen servering till de kaptener som lagt sin röst i sank mot 
förslaget. Något som kort efter röstningen skedde var dock detta; en kapten av 
Tundlaätt klev fram och anklagade kapten Listig för att vara den fähund som 
sålde ut öarna till Mandrak. Öga mot öga med de största förrädarna stod alla 
församlade när så Listig och Ylvrunn tillkännagav sitt dåd. De förklarade att 
Tundlabarnen inte längre förtjänade gåvan. De avrättades nära nog på fläcken 
och Listigs hjärta skars ut enligt sed men Ylvrunns kropp försvann innan någon 
hann förstå vart. Kvällen tog en chockartad vändning när vålnadernas sanna 
identitet uppdagats. 

 
Något tycktes dock förändrat, 
värdshusmadam Stella såg korpen flyga åter 
och innan natten gjorde sitt intåg så hördes 
dess mäktiga rop kalla i nästet. Somliga 
påstår sig ha sett salens moder uppenbara 
sig, högt uppe vid korpens näste, därifrån 
skall hon ha förkunnat förbannelsen över 
Daemdur bruten. Om gudarna vill det så skall 
ön blomstra åter. Korpen flyger. Dimman 
lättar. Så sänker sig natten till sist. De bofasta 
undrar hur morgonen skall te sig för dem. 
Ingen vill stanna på ön längre än nödvändigt. 
Vart tar alla vägen? Vad för dem så 



 

 

småningom till Rýrom? Högt över allas öden hörs vingslagen från en jättelik fågel. Dess färd 
mot ett okänt mål skingrar dimman när den ses flyga ut över hamnen över öppet vatten. 

PRAKTISK 
Här följer den praktiska information du som ska mellanspel behöver. 

När och Varför ska jag mellanlajvsspela? 
Du som ska delta på ett lajv mellanlajvsspelar med fördel för att få arrangörernas 
godkännande på vad din karaktär gjort närmsta tiden innan lajvet, hålla dig uppdaterad och 
agera på intriger, samt ge intrigskrivarna bra underlag för kommande händelser på lajvet. 
 
Du som har en aktiv roll i kampanjen, men missar ett lajv, har också stor nytta av att hålla din 
karaktär uppdaterad och på så vis hänga kvar i viktiga intriger eller planer du har aktiva. 

Var hittar jag mellanlajvsspelet? 
För att en grupp ska kunna spela så krävs det att gruppens mellanlajvsspel är aktiverat. 
Mellanlajvsspelet aktiveras automatiskt när minst en person i gruppen är anmäld eller när när 
någon förtidsaktiverat sin grupp på medlemssidorna. Anmäl dig till lajvet via vår hemsida. 
Skapa sedan ett login på medlemssidorna. Där finner du din karaktär, besättning, eventuell 
specialinformation och mellanlajvsspelet. Om du är aktiv i kampanjen sedan tidigare och 
endast vill mellanlajvsspela men inte delta på lajvet så räcker det med att skaffa en 
inloggning på medlemssidorna. 

Vad kostar det? 
För er som anmält dig till lajvet kostar mellanlajvspelet ingenting extra, utan ingår i 
lajvavgiften. För de grupper som inte har någon anmäld men ändå vill förtidsaktivera 
mellanlajvsspelet så kostar det 200kr/grupp. (Detta kan vara bra om man vill 
mellanlajvsspela och inte är säker på att man kan delta på lajvet/alternativt vet att man 
kommer missa ett lajv men ändå vill nyttja mellanlajvsspelet för att ta sig vidare i sina 
intriger.) 

Hur spelar man? 
Man läser och följer anvisningarna på medlemssidorna. I kort får man börja med att lista vad 
ens plan är för tiden inför lajvet. Därefter dyker det upp händelser som gruppen får ta 
ställning till hur de vill bemöta. Alla i gruppen kan se och skriva i mellanlajvsspelet. Vid fyra 
tillfällen inför lajvet (se nedan) sitter intrigskrivare aktiva online och besvarar er storyline. För 



  

  

att få ut fyra korrespondenser i mellanlajvsspelet är det därför viktigt att gruppen går in och 
gör sina val innan utsatt datum för nästa svar. 
 
Vi har dessutom lagt till möjligheten att få spela lite extra för dem som vill. Under dessa 
tillfällen (som är 3h styck) kan man själv logga in på medlemssidorna och delta i “quick 
reply”. Detta innebär att man under dessa tre timmar kommer ha möjligheten att göra flera 
mindre val inför sitt nästa stora beslut (som man alltså har 3 veckors svarstid på).  
 
Notera att man inte behöver delta i “quick reply” för att mellanlajvsspela utan det räcker att 
logga in en gång under varje intervall och göra ett val för att föra sitt mellanspel framåt. 
 
Här följer ett schema för quick reply. Det är också inför dessa datum som man ska ha 
besvarat sitt mellanspel för att nyttja alla korrespondenser inför ett lajv. 
 
Söndag 13/1-19  kl. 20:30-23:30 
Söndag 3/2-19  kl. 20:30-23:30 
Söndag 24/2-19  kl. 20:30-23:30 
Söndag 17/3-19  kl. 20:30-23:30 
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