
T H E  H O N O U R A B L E  

EDWARD CECIL WELLINGTON III 
Specialområden: God bildning, god 

börd och ballong. 

Edward är, enligt hans mor, en mycket 

rar pojke med framtiden för sig. Han är 

född i en välbärgad lågadlig familj 

(nummer 897 i tronföljdsordningen till 

Englands tron till och med), har studerat 

vid Oxford där han briljerade i konst, 

historia och geografi. Han tog sin examen 

med den äran och har utöver detta redan 

vid den ringa åldern av 28 klokt börjat 

investera i framtidens transportmedel – 

nej, det är väl inte många som kan säga att 

de ägt en ballong innan de fyllt 30. 

Edwards mor har rätt, Edward är en rar 

pojke… 

Men några politiska ambitioner har 

han inte, och enbart en idiot eller en 

väldigt envis lönnmördare med något 

personligt emot de 896 första i 

tronföljdsordningen skulle ens tycka det 

värt att nämna att han faktiskt har ett 

avlägset anspråk på Englands tron (i 

synnerhet då Edward har två äldre bröder, 

nr 896 och 895 i tronföljdsordningen). 

Examen vid Oxford tog han för all del, tre 

år senare än avsett, men ändå, och han är 

kunnig inom både historia, geografi och 

konst. Ja, han kan både måla intetsägande 

landskapsmotiv som han tvingar på sina 

vänner i julklapp och är väl bevandrad i 

Europas medeltida historia – speciellt 

detaljer kring slag, politiska giftermål och 

kyrkans inflytande över Europas olika 

riken (tyvärr har han 

lite svårt för siffror och blandar ibland 

ihop år som 1177 med 1711). 

Historien med ballongen är, ja… 

Edwards vänner har de senaste jularna 

fått en hel del intetsägande 

landskapsmotiv ur fågelperspektiv… i 

övrigt brukar det bli ganska tyst kring 

matbordet hemma på Wellington Hall när 

den kommer på tal. Edward själv störs av 

att den hittills inte levt upp till hans 

förväntningar, Edwards far har lovat 

Edwards mor att inte säga vad-han-

tycker-om-den och Edwards mor vet 

liksom inte riktigt vad hon ska fråga, de är 

ju liksom bara… 

Geografin har trots allt gett lite 

avkastning, och dessutom har ballongen 

spelat väl in i bilden. Som kartograf har 

Edward avbildat och mätt både Essex, 



Lancaster Shire och snart hela Sussex. 

Han har också, tillsammans med Lord 

Paul Bennet och Lord George Henry 

Sutton anordnat jakt från ballongen 

tillsammans med sagda herrar och deras 

vänner och har via det fått en hel del goda 

kontakter runtom i Englands finare 

kretsar. 

Själv drömmer Edward om äventyret. 

Om att upptäcka gamla medeltida ruiner, 

besöka Afrika… han när till och med en 

dröm om att flyga runt hela världen i sin 

ballong. Numer är han förstås gammal 

nog att inse att sådan bara är barnsligt 

trams och ingenting han egentligen pratar 

med någon om. Man han drömmer 

fortfarande! 

Dygd&Synd  

I djupet av ditt hjärta, liksom i botten 

av Pandoras ask, finns ett hopp som aldrig 

lämnar dig. Andra må misströsta, men 

även i de mest tröstlösa stunder är du 

övertygad att allt kommer lösa sig. Må det 

vara via Guds nåd eller för egen hand. 

Närhelst du lyckas övertyga andra att inte 

tappa hoppet i en svår situation kan du 

återfå dina Viljestyrke-poäng. 

Du handlar med ett osvikligt 

självförtroende och säger sanningar som 

ingen kan bestrida. När dina beslut, din 

heder eller rykte ifrågasätts vägrar du 

backa och du återfår en Viljestyrke-poäng 

när du driver igenom din vilja trots att det 

medför potentiellt negativa konsekvenser. 

 Förtjänster  

Din börd ger dig både en fördel och 

nackdel. Din far är 2e Earlen av 

Wellington, och du tilltalas Ärade Unge 

Herr Wellington av din omgivning.  Du 

är känd i societeten och förväntas uppföra 

dig väl. Alla Presence och Composureslag 

mot ”enkelt folk” har -2. 

Dina Oxfordkamrater och andra 

belevade societetssprättar som du hållit 

någon sånär korrespondens med kan ha 

alla möjliga skäl att vilja hjälpa dig när du 

hamnar i knipa. Du kanske får gå med på 

revanschmatcher i whist eller jaktturer i 

ballongen –det finns inget sådant som en 

gratis lunch… Slå Manipulation + 

Persuation + Allierade för att se vilket 

gensvar du får på ditt rop på hjälp. 

Du är utrustad med gammalt hederligt 

förnuft. Om du vid något tillfälle är på 

väg att agera dumdristigt eller stick i stäv 

med ditt annars så goda omdöme hör du 

en röst i ditt bakhuvud (dvs spelledaren) 

som varnar dig eller antyder att en viss 

gärning kanske inte är en så god idé och 

varför. 

Spelledaren kan göra ett reflexivt Wits 

+ Composure-slag (en gång per kapitel). 

Lyckas det inser du farorna med en viss 

handling och kan till och med få tips på 

hur du ska komma på rätt väg igen.  



Du känner en kille som känner en kille. 

Killarna är en del av den så kallade stora 

massan och dessa ofrälse kan då och då 

förse dig med information om vad som 

försiggår på de mörka bakgatorna som du 

just är i färd med att upptäcka, och då i 

synnerhet information som gäller de 

illegala boxningsklubbarna. 

Du har hängivit dig åt dubbellivets 

subtila konstart. När du stryker omkring 

som Mr Knight har du ett par stadsbor 

som kan gå i god för dig och du har 

utvecklat en särskild vokabulär, manér 

och låtit sy upp kläder till denne. 

Du är tränad i boxningens ädla konst, 

kan svinga snabba och kraftiga slag och 

ducka och parera för din motståndares 

attacker. Värdet representerar vad du lärt 

dig under din skolidrott, som 

professionell pugilist eller bara 

fritidsboxare. Varje nivå motsvarar en 

särskilt manöver du kan ta till för att ge 

dig fördel i slagsmålet. 

● Kroppsslag – Du kan svinga 

kraftfulla slag som får din 

motståndare att vackla och kippa efter 

andan. Om lyckoslagen på en Brawl-

attack överstiger din motståndares 

Storlek förlorar denne sin nästa 

handling. 

●● Ducka och finta  – Du är tränad att 

instinktivt ducka undan din 

motståndares slag. Använd det högre 

utav Dexterity eller Wits när du 

försvarar dig mot Brawl-baserade 

attacker. Om en kombination av 

Brawl- och Weaponry-baserade 

attacker riktas mot dig under samma 

tur, använd ditt normala 

Försvarsvärde för båda. 

 Ba l l o n g e n   
Du kan flyga en ballong, med allt vad 

det innebär: kartläsning och navigering, 

kunskap i ballongens mekanik och 

reparation, vilka väderförhållanden som 

är gynnsamma och vad som är övervikt. 

  Ballongen kan färdas 

med en hastighet dubbelt så snabb som 

ordinarie om propellern sätts igång med 

hjälp av tramppedalen. Slå ett slag på 

Stamina + Pilot var trettionde minut för 

att se hur länge du orkar hålla farten 

uppe! 

  I ett ögonblick av 

hög koncentration och fokusering på den 

plats dit man önskar färdas kan ballongen 

fås att försvinna och materialiseras igen 

på den tilltänkta platsen. Med fördel har 

man en detaljrik bild av destinationen och 

startar och landar på en plats som tillåter 

ett par meters felmarginal i var riktning. 

Luften är därför en ideal utgångspunkt 

eftersom den ger detta utrymme såväl 

som reducerar risken för oönskade 

åskådare. Övervikt är ett mindre problem 

då ballongen i stort sett transporterar allt 

som får plats i den på detta sätt, så länge 

den kan lyfta från marken. 

Är alla dessa kriterier uppfyllda får nästa 

äventyr tvivelsutan en flygande start! Ett 
slag per tur, effekten tar vid när du når 10 
lyckoträffar. 

 



Intelligence + Occult (+ Space) 
Handling: Utdragen | Effekt: Omedelbar 
Varaktighet: Beständig | Aspekt: Vulgär 

Fummel: Haveri! Ballongen materialiseras på 

andra sidan jorden eller inuti en mur etc. 

Passagerare fastnar dock inte, men troligtvis 

kommer de skada sig i och med 

materialiseringen eller i fallet. 

Misslyckande: Ballongen teleporteras inte, 

eller landar inte på den önskade platsen utan 

motsvarande 1 mod i avstånd från platsen. 

Landningen blir heller inte särskilt smidig, 

och det finns risk för att du tappar kontrollen 

över altituden. 

Framgång: Ni materialiseras där du önskade 

och alla är oskadda. 

Exceptionell framgång: Inte bara anländer ni 

oskadda, du var så medveten om färden att 

slaget på returresan ger +2. 

Dessa omständigheter kan väga för eller 

emot: 

Mod. Situation 

+3 Platsen är ditt hem. 
+3 Du kan se platsen med blotta ögat. 
+2 Du är väldigt bekant med platsen. 
+1 Du betraktar samtidigt platsen med 

hjälp av fjärrskådning. 
0 Du har besökt platsen ett antal 

gånger tidigare. 
-1 Du har enbart sett platsen via 

fjärrskådning. 
-2 Du har enbart sett platsen på bild. 
-4 Du känner till omgivningarna, men 

kan inte fokusera på en specifik plats. 
-6 Du vet inte var i världen platsen 

ligger. 

Åskådare som hamnar i Vantro på grund 

av synen konsulterar sin Viljestyrka: 

1-4: Glömmer hela synen. 
5-7: Försöker rationalisera bort det hon såg 
med logiska förklaringar och förpassar sedan 
delar av det bort från minnet. 
8-10: Minns allt! 
 

 K i k a r e n   
Du köpte en teleskopkikare av Sir 

Brightmore som skådar fjärran länder som 

om de låg inom synhåll. En kunskap om 

landet och begrepp om vad man kan 

tänkas se hjälper dig att hitta rätt snabbt. 

 Slå ett utdraget Wits + Occult per 2 

minuters sökande. 10 lyckoträffar krävs 

för ett bildlikt resultat. Modifieras i 

enlighet med vilken relation du har till 

platsen. 

 

 

”Om jag bara ökar värmen i pannan litet  

så BÖR det fungera…” 

 

 

 


