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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. 

 

~~ Under tiden – i Kaptenernas sal ~~ 

Under den mériska tallens skuggor, utanför det anrika piratnästet Rýrom, rör sig han vars 

historia är omtalad men föga känd. Kärt barn har många namn säger de, men vad denna 

svårmodiga gestalt en gång kallades är det ingen som minns - men bygden känner honom som 

‘Korpöga’, ‘Gryningsskärrad’ och ‘Herr Natt’. 

 

Han har kommit för att ta farväl, 

en sista tribut till en falnad stjärna 

som så länge har brunnit så starkt. 

Byn Rýrom förefaller öde. Allt som 

kan höras är några dova 

snarkningar från ett av husen; men 

när Herr Natt ljudlöst skrider över 

mossen fångar något hans 

uppmärksamhet. En glimt av stål 

och två mörka gestalter som rör sig 

över gårdsplanen.  

 

De två figurerna smyger, 

upprymda och nervösa fram genom lingonriset och blir en stund stående inför just den grav 

som Herr Natt själv varit på väg att besöka. För en sekund tycks gestalterna bara stilla hedra 

den döde, men så ser de sig ängsligt om i dunklet och sätter spade till jord. 

 

Med förfäran i blick kan Herr Natt se hur figurerna turas om att hacka sig igenom den 

nyligen uppvända marken, hur en av dem viker sig dubbel och kräks när förbannelsens 

förruttnelse tränger upp genom jorden likt ett mardrömstöcken. Om de fann vad de sökte så 

var priset för högt, ty när de åter har slutit graven och beger sig från platsen är det med den 



 

tröstlösa uppsynen hos den vars blotta själ slitits itu. Bakom Herr Natt hörs svagt klickande 

läten, han blinkar bort sorgen ur sina ålderstigna ögon och vänder sig åter mot den mörka 

skogen. 

- Ja, det är dags mina vänner. Kapten Vindfast knota blev stulen från altarstenen, 

graven är skändad och därmed är kursen är satt, ankaret lättat och såld äro all heder. 

I RÝROM 
Mycket kom att ske i och omkring Rýrom den förbannade hösten. Vad för mörk magi 

som banat väg för kapten Stormare kom hurusom aldrig till daga. Men mot alla odds 

lyckades den normalt så otursförföljda kaptenen med att krossa övriga kombattanter 

i Ofelia Wraiths exklusiva kort-spelsturnering. Kaptenen har i sanning ett 

spelproblem, för ingen vill väl bära så mycket guld ut i den mériska höstnatten. 

 

Apropå häxkonster så talades det senare under kvällen om att vissa skådat en 

märklig samling personligheter kring lillbyn. Till synes ledda utav den falliska 

prästinnan, ´Kayawe Onyx’, hade flera mystiska personer samlats för ett så kallat 

“Höststånd”. Vad för märkliga gudomar och mörka makter åberopades där? 

Viskningar om oroväckande effekter som ceremonin haft på svägerskorna Oleander 

tycks ha sin grund hos vissa åskådare från 

besättningen Stormfrun, kanske vet de mer? 

 

Inne på värdshuset Rå Spiggen såg de inhyrda 

nöjesetablissemanget Påfågeln till att saker flöt 

på som vanligt trots de mer än turbulenta 

omständigheterna som rådde. Husgasten Vittra 

kom att återvända till sin sedvanliga plats inne 

på värdshuset - samtidigt som någon tog på sig 

att driva ut ett häxnäste från köksloftet. Det var 

hurusom inte bara Vittra som sågs stelt stirra i 

bägaren. Vad för hemskheter hade tillfogats 

Zeb, båtsman på Misericord? Enligt han själv 

skulle det röra sig om en grupp av Drakiska 

lojalister som hållit honom snärjd i en fångrop 

någonstans i den mériska skogen. Tillsammans 

med ryktena om en Zorostrisk spion och 



  

  

lönnmördare i byn verkade det som att även om de stora rikena kommit att bli fullt 

upptagna med varandra för tillfället, så var ingen av dem villiga att helt släppa sin 

blick från piraterna och dess likar. 

 

Samtidigt hade Friankarorderns försök att organisera sig och stoppa Sjöormen från 

att få fäste i Damméro mötts av mindre framgång än man hoppats. Frågan var om 

man nu skulle ha tid att hindra de Lôriska piraternas planer eller om det var dags att 

göra sig redo för stridigheter i inhemska vatten. I Det Fria Ankaret kunde man läsa 

om den förmodade starten på en serie attacker mot Friankarna: 

 

Har Sjöormen slutligen huggit till!? 

Friankarlojalisten, och vår trogne välgörare, Lizbeth “Salty” Kort har gått 

under med skepp och besättning invid Gjutenheim. Hennes Friankarskonare 

bordades under lömska förhållanden, varpå kapten Salty och hela hennes 

besättning avrättades brutalt och sänktes invid Gjutenheims klippor - uppger 

ett utav klippornas irrbloss*.  

 

Avståndet gör det omöjligt att helt säkert veta vilka som genomförde attacken, 

men eftersom det rör sig om en skonare med svart flagg är det knappast 

troligt att piratjägare ligger bakom. Vilka, förutom Sjöormen skulle då jaga 

Friankare mitt i Damméro? Just det, inga. 

 

*Irrbloss: Utkik som förser pirater med information om bytesskepp via 

ljussignaler. 
 

PRAKTISKT 
Här följer den praktiska information du som ska mellanspela behöver. 

När och Varför ska jag mellanlajvsspela? 

Mellanlajvsspelet är ett forum för er att påverka era kommande intriger och på så vis 

synka era förväntningar med arragörsgruppen så att lajvet blir en så häftig 

upplevelse som möjligt. Ni som ska delta på ett lajv mellanlajvsspelar med fördel för 

att få arrangörernas godkännande på vad er grupp gjort närmsta tiden innan lajvet, 



 

hålla er uppdaterade 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 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 att du skapar en inloggning på medlemssidorna. 

Vad kostar det? 

För er som anmält sig 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 tre 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 “rapid respons”. Detta innebär att man under dessa tre timmar kommer ha 

möjligheten att göra flera mindre val inför sitt nästa stora beslut).  
 

Notera att man inte behöver delta i “rapid respons” 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 rapid respons. Det är också inför dessa datum som man ska 

ha besvarat sitt mellanspel för att nyttja alla korrespondenser inför ett lajv. 
 
Söndag 9/2-20  kl. 20:30-23:30 
Söndag 1/3-20  kl. 20:30-23:30 
Söndag 22/3-20  kl. 20:30-23:30 
 

Intrigsläpp:  

Söndag 19/4-20  kl. 20:00 
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