
 
 
Hva man generelt vet om de andre: 
 
Rolle  Hva man vet 
Prins (Rune) Sønn til den avdøde Kong From. Nåværende hersker, men ikke kronet 

konge ennå.  
 

Hertug (Tord) Lat hertug som er veldig opptatt av titler og makt. Rikeste mann i 
Sylvania. 
 

Greve (Anders) Mørk mann og leder av det mektige grevskapet, som styrte Sylvania før 
det ble et kongedømme 
 

Biskop (FO) Kristen gudsmann. Store evner til å helbrede. Fanatisk i sin tro. Ryktes å 
ha evnene til reinkarnasjon. 
 

Bonde (Stein) Dum bonde, kan dyrke poteter.  
 

Magus (Tård) Dyktig magiker. Har stor magiske evner, har svar på det meste. Kan 
bruke magi til å finne svar. 
 

 
Generelle tips 

- Informasjon er veldig viktig her, det kan være brev/dokumenter du har, og som andre 
bare trenger å få en liten titt på for å løse sine plott.  

- Det finnes 4 magiske ringer og 4 magiske mynter. Hvis man har flere av disse vil man 
få spesielle bonuser.  

- Magi kan ”handles”. Man kan spørre om hjelp til å gjøre litt av hvert… 
- Man kan ”selge” MANA. Det er byttbart. 

 
Regler 

• Kamp: Den med høyest kamp poeng vinner. Spill ut kampen ca 30 sek. Taperen er 
død. Vinneren må trekke fra motstanders kamppoeng fra sine egne. Ved uavgjort 
havner begge på 1 kamppoeng og ingen dør/vinner. 

• Magi: De som kan kaste magi har fått spelliste. Hvert spell koster mana. Har man ikke 
nok mana, kan man ikke kaste spell. Spells merket * kan kastes uten å si fra til harald, 
opplys bare da om effekten hvis den angår noen andre enn deg selv. For å kaste andre 
spells må Harald kontaktes. Kan kun kaste 1 spell hvert 10min. 

• Stemming: De som er med på festen er med i kongens råd. Her kan man stemme om 
hva som helst, til og med bestemme at noen skal henrettes. 2/3 flertall for å få 
gjennom en sak. Alle har 1 stemme, bortsett fra Prins (i kongens sted) som har 2 
stemmer.  

• Bevegelse: Casaen vil bli delt inn i ca 3 soner. Når man kommer inn i en sone må man 
være der minst 10min. det er for å hindre at alle skal ha tilgang til hele casaen, slik at 
man har mulighet til å være noe alene under 4 øyne…



 
Spiller Rune 
Rolle Prins von Diablo 
Kamp 3 
Magi 3 
Items Ring (+2 magi) og Mynt (+2 magi) 
Historie Du var en god mann, kjempesnill, helt til din far, Kongen, døde for noen uker 

siden. Din far ble myrdet. Da klikket du, og du kokte faren din i en sort gryte for å 
få sort magi slik at du kan finne morderen og drepe ham. Du har kalt inn til festen 
for å finne din fars morder, du er sikker på at en av festens deltakere er din fars 
morder. I tillegg, din fars siste ord til deg var: ”min sønn, vi har en stamfar som 
gjorde mye ondt, hans sønn er hos oss, finn ham, drep ham før det er for sent, han 
vil spre ulykke over oss alle, hans navn er arghhhhh..” . 

Plots - Finne sønnen til familiens stamfar og drep ham. 
- Finne din fars morder 
- Drepe din fars morder 

Hint - For å finne sønnen til stamfaren vet du at det finnes et slektstre, finn dette! 
- For å finne din fars morder, så vet du at din far var smittet av pesten lenge 

før noen andre. Han døde ikke av dette, men det var tydligvis noen som 
ville ha ham drept. Kanskje samme person som smittet din far drepte ham 
til slutt? Du vet at magusen kan finne ut en del om magi etc… 

Annet Du mestrer sort magi: 
LVL1: +1 kamp* 
LVL3: deal 3 damage* 
LVL5: Gjenføderituale(+5 kamp, +10 kamp og immun mot magi om du har 
kompleett slektstre).  
 

 
 



 
Spiller FO 
Rolle Erkebiskopen 
Kamp 2 
Magi 4 
Items Del av slektstre og ring (+2 magi) 
Historie Du har alltid vært en gudstro mann, meget sterk i troen og fanatisk kristen. Men i 

dette landet er det mye ondt, du har fått et kall fra gud om at meget ondt blod er å 
finne i kongefamilien. Du tok ingen sjanse, og bestemte deg for å knerte kongen, 
men det var vanskelig å ikke bli oppdaget. Men, uten å helt vite hvorfor, fant du ut 
at hertugen holdt på med ond magi. Dette drømte du. En natt da du listet deg inn i 
slottet så du hvordan hertugen smittet kongen med PEST. Dette var før pesten brøt 
ut blant folk. Du tenkte at dette var bra, kanskje kongen døde av pesten, og du 
slapp å drepe ham. Men kongen overlevde pesten, og pesten ble videre spredd 
blant bønder og andre. Det var ikke bra (ikke det med bøndene , men det at kongen 
overlevde), og du måtte ta affære, du snek deg inn til kongen og knertet han. Du 
tror ingen så deg. Og så stakk du. Du tenkte at du kan skylde på den fete hertugen 
om noen skulle anklage deg for kongemord, han er en fjomp uansett og så driver 
han med ukristelige greier som pest etc. bøndene bryr du deg ikke så mye om. Og 
hadde du hatt tid skulle du ha drept hertugen også, men det er annet som er 
viktigere: Gud belønnet deg for å ha drept noe av det onde blodet i kongefamilien, 
men det var mer igjen, mye mer, og veldig veldig ondt blod. Du har alltid hatt et 
godt inntrykk av prinsen, og tror det ikke er ham, men du er ikke sikker. Men du 
må finne ut hvem som har det ondeste djevel blodet og drepe ham. Du trenger også 
en alliert her og har følt at det er en annen meget god kristen blant festens 
deltakere. 
 

Plots - skjule at det var du som drepte kongen ved å gi skylda til hertugen 
- Finne den djevelske satansønnen som er her og drepe ham. 
- Finne din kristne venn i dette slott 

Hint - Du har en del av et slektstre som kan hjelpe deg i å finne satansønnen. Finn 
de andre delene. 

- Du aner at noen mistenker deg for kongemord. 
Annet Du mestrer Kristen magi 

LVL1: +1 kamp* 
LVL2: gjenoppliv selv, kun 1 kamp som start da, uforandret magi nivå. Må ligge 
død i ca 1 min (andre har tid til å loote deg om de vil).* 
LVL4: gjenoppliv andre, kontroll over de. 

 
 



 
Spiller Tord 
Rolle Hertug Grymfeldt 
Kamp 2 
Magi 4 
Items Del av Slektstre og ring (+2 magi) 
Historie Du er en ond og grisk mann med mye makt og penger. Du hater det meste, unntatt 

deg selv. Problemet i ditt liv er som følger: du er kongens rettmessige arving, hans 
eldste sønn. Men du er et uekte barn siden kongen fikk deg sammen med sin kokk 
Griselda Gru, og du ble bare kastet i åkeren. Men du stabbet deg opp, og krevde 
din rett, men for å dysse deg ned oversvømte kongen deg med penger og makt. 
Men du får aldri nok, ikke før du har blitt konge. Og du hater kongen og hans 
sønn, Prinsen. For pengene kjøpte du deg kunnskap om chaos magi, du skulle gi 
kongen pest slik at han ble syk og døde. Du gjorde det, kongen ble smitta, men det 
virker ikke som om han døde. Dette irrirterte deg, og du snek deg inn til ham en 
natt for å drepe ham: men til din store overaskelse så du at biskopen stå over 
kongen. Du trodde han skulle helberede kongen, og du var til å hoppe inn å drepe 
de begge, men da så du at biskopen plutselig dro livskraften ut av kongen og han 
døde. Fint for deg, jobben gjort! Nå er neste steg å drepe prinsen. Og noen andre 
sønner hvis kongen skulle ha det…I tilegg aner du en stor sjanse til å bli konge. 
Du er i besittlese av en del av et slektstre som kan bevise at du er den rette 
arvingen. Med dette slektstreet i hånden kan du utrope deg selv som konge ved 
valg. Når det er skjedd kan du drepe de andre her. 

Plots - Drepe prinsen 
- Drepe evt. Flere barn/slektninger kongen måtte ha 
- Skaffe deg allierte 
- Få deg selv valgt til konge ved å finne resten av slektstreet og holde valg 
- Drepe alle de andre 

Hint -  
Annet Mestrer chaos magi 

LVL1: +3/-1 i kamp 
LVL3: Tilkalle plague monster, en tilfeldig spiller DØR 
LVL4: Super plague, alle får 1 damage. 

 
 



 
Spiller Anders 
Rolle Greven 
Kamp 3 
Magi 3 
Items Dolke-ritualet og mynt (+2 magi) 
Historie Du er sønn av en meget ond helvetes fyr som levde for over 1000 år siden. I hele 

ditt liv har du lett etter et slektstre for å finne ut hvem dette er. Fordi, ditt mål er å 
inkarnere deg som din onde far, og bli ham, og så drepe alle i hele verden. Du har 
på følelsen at noen her har slektstreet. Men du trenger allianser her.  

Plots - finne ut hvem din stamfar er 
- gjennomføre rituale for å reinkarnere deg som din far 
- drepe alle her 
- drepe resten av verden 

Hint - for å finne ut hvem som er din stamfar trenger du slektstreet. Du tror 
bonden sitter på det 

-  
Annet Du mestrer sort magi 

LVL1: +1 kamp* 
LVL3: deal 3 damage* 
LVL5: Gjenføderituale(+5 kamp, +10 kamp og immun mot magi om du har 
kompleett slektstre).  
 

 
 



 
Spiller Tård 
Rolle Magus 
Kamp 1 
Magi 5 
Items Ring (+2 magi) og mynt (+2 magi) 
Historie Du er verdens smarteste mann, og verdens beste magiker. Din største oppfinelse er 

en maskin som tar levende bønder som input og fir mana som output. Genialt her i 
sylvania hvor bøndene er mange og svake. Maskina di har de siste 30 årene gått 
døgnet rundt, og skrikene har ingen ende tatt. Nå har det imidlertidig dukket opp et 
problem: noen har skapt en pest som dreper bøndene, og dermed din mana-åker. 
Dette trengs å undersøkes, og den skyldige må straffes (=dø). I tillegg hater du 
bønder av natur, og er heller ikke særlig begeistret for at frank farmer er her 

Plots - Finne ut hvem som startet pesten 
- Drepe den som startet pesten 
- Kvitte deg med bonden, sende ham i maskina di 

Hint - Du tror bonden kan ha mektige allierte, så vær litt påpasselig. Du vil jo 
ikke dø selv i å drepe en liten fille bonde 

- Du har evne til å finne ut av magiske hendelser. Dvs, hvis noen andre gjør 
noe magisk av noe slag, så kan du kaste magic lore spell og du får vite noe, 
f.eks hvem som kastet dette, type magi etc…det kan hjelpe deg i å finne 
pest fyren. 

Annet Du mestrer høymagi 
LVL1: ja/nei svar på hva som helst 
LVL2: +2 kamp 
LVL2: magic lore, finne ut om magi 
LVL5: Finger of death: target dies. 

 



 
Spiller Stein 
Rolle Bonden Frank Farmer 
Kamp 3 
Magi 0 
Items Del av slektstre, dolke-rituale og mynt (+2 magi) 
Historie Du er en bonde, men en oppegående og halveis smart bonde, i hvert fall 

sammenlignet med andre bønder. Bønder i Sylvania har det ikke bra. Hver dag blir 
ca 10 stk bønder dytta inn i manamaskina til magusen. Det er ikke bra, fordi disse 
bøndene dør og blør i ca 2.4 timer før de forsvinner fra denne verden. Du vil ha en 
slutt på dette, og skapte derfor foreningen ”bønder mot mana” (BMM). BMM har 
nå sendt deg til slottet for å drepe magusen. Men han er en mektig kar, så du må 
alliere deg og skaffe deg makt (les: kamppoeng). I tillegg liker du ingen andre her 
heller, så de bør også dø (unntatt de som hjelper deg da). 
 

Plots - drepe magusen 
- skaffe deg allierte 
- drepe andre slemminger 

Hint - du har en del gjenstander som kan byttes mot makt 
- du har hørt om en mektig dolk som gir kamp bonus 

Annet  
 


