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Forord
Det är inte var dag som man konstruerar ett
äventyr till ett nytt rollspel. Jag är visserligen så gammal att jag var med när det begav
sig på 80-talet men det dröjde till slutet av
2010 innan jag för första gången öppnade en
regelbok till En garde! så för mig är det en
ny bekantskaphet. Den tredje utgåvan av En
garde! imponerade verkligen på mig med sin
gedigna uppbyggnad och välskrivna texter. Det
var denna genomgående kvalité som inspirerade
mig att fatta pennan och skriva det alster ni
nu har framför er.
Det är vidare min bestämda uppfattning
att ett bra rollspel har många kompletterande
och välskrivna äventyr. En regelbok kan bara
innehålla så mycket fakta och det är först runt
spelborden genom äventyren som spelvärlden
kommer till liv. Många äventyr gör det också
lätt för nya spelledare att starta kampanjer
och ger en bra uppfattning hur reglerna och
spelvärlden ska användas. Min förhoppning är
att detta äventyr inspirerar andra att utveckla
En garde! med nya äventyr, moduler och tillbehör. Med lika stor glädje som jag skrev detta
äventyr kommer jag att läsa kommande verk
med vissheten att jag förhoppningsvist hade
ett litet finger med i spelet.
Mars 2011, Luleå
Jörgen Karlsson
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Förord

Inledning
Sophie de Brasillach satt i skräddarställning
framför det lilla moriska bordet när ynglingen
klev in i rummet. Hon vände sig inte om utan
lät istället den unge mannen förundras av
rummets mystik. Det var i sanning något som
hämtats från en annan värld och hade samma
förunderliga effekt på alla som såg det för
första gången. Rummet var praktfullt, exotiskt
och häpnadsväckande. Det var dekorerat med
arabisk mosaik, skuren trädekor och persiska
mattor. Det doftade jasmin och lystes upp av
oljelampor likt ett harem i forntida Babylon.
Ynglingen tittade storögt på de exotiska
föremålen innan han fann den mörkhåriga skönheten som satt med ryggen mot honom. Han
gav ifrån sig ett nervöst skratt när Sophie
vände sig om och han upptäckte att hon bar
en svart ögonmask. Med en van handrörelse
visade hon att den unge mannen skulle slå sig
ner på en stor röd kudde. Med viss tvekan
lydde han och satte sig ner samtidigt som han
började knäppa upp sin livrock.
Sophie tog fram en karaff med absint som
hon demonstrativt visade upp för ynglingen
innan hon hällde upp den gröna drycken i ett
vackert kristallglas. Sakta lät hon sockret
och det iskalla vattnet blandas med drycken
som hon rörde om med en absintsked. Därefter
flöt hon över till den unge mannen och gick
ner på knä bakom hans rygg. Förföriskt lade
hon armarna runt ynglingens hals och uppmanade honom att dricka. Med nervösa klunkar
svalde han girigt av den grumliga drycken.
Den gröna fen skulle ikväll med all säkerhet
hjälpa Sophie.
En timme senare låg ynglingen naken i den
låga arabiska sängen. Han hade redan ejakulerat en gång men eftersom han var ung och
viril stod hans fallos åter som en riddares lans.
Sophie gränslade ynglingen och började sakta
och rytmiskt att röra sig fram och tillbaka.
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Med kladdiga händer började den unga mannen
att krama hennes bröst och hon var tvungen
att bita sig i läppen när han oväntat nöp till
om hennes bröstvårtor. Hennes plågade stön
misstolkades av ynglingen som njutning och
sporrade honom till nya initiativ. Plötsligt
rullade han runt så att det var Sophie som
låg på rygg. Han greppade hennes handleder
och var nu den som bestämde takten. Kanske
var han ändå inte så oerfaren som han såg ut
att vara?
Nästa morgon vandrade Sophie hem från
Le jardin de Aphrodite där hon arbetade. Att
vara kurtisan åt de mäktiga och de rika var
minsann ett mödosamt arbete men ibland måste
man göra saker man inte vill. Indirekt kände
Sophie att hon var medansvarig till sin makes
allt för tidiga död och den vetskapen tärde på
hennes själ. Det viktiga var nu att dotterns
arv inte gick förlorat och för att rädda det var
hon tvungen att bita i det sura äpplet, hur
äckligt det än må vara. Enligt hennes egna
beräkningar skulle hon vara fri från denna
självvalda träldom om fyra år. Det skulle
bli långa år men om ingen avslöjade hennes
hemlighet skulle hon en dag vara fri både från
synder och gamla skulder.
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adame de Brasillachs hemlighet är ett nybörjaräventyr till En Garde! III. Äventyret är
anpassat för 3-5 måttligt erfarna rollpersoner och bör utspela sig någonstans kring
sekelskiftet år 1700. Det kan med fördel spelas som en
fristående fortsättning på introduktionsäventyret Skuggspel
som följer med i regelboken eftersom även detta äventyr
utspelar sig i Paris.
Äventyret är vidare väldigt enkelt i sitt upplägg och inbjuder spelledaren att själv bygga ut de olika händelserna i
önskad riktning. Med rätt förfarande kan äventyret bli en
förtrollande upplevelse som ger många timmars spelglädje.
Innan själva spelandet börjar bör spelledaren läsa igenom
kapitlet om Paris i regelboken och själva äventyret 2-3 gånger.
Det är tänkt att äventyret främst skall koncentrera sig på
detektivarbete och inte innehålla allt för många strider.
Spelare bör sluta läsa här. Nedanstående information är
endast till för spelledaren.

de Brasillach. Han berättar om sina bekymmer med Sophie
och vill att rollpersonerna gör två saker för honom. Dels vill
han att de tar reda på hur hon lyckats betala av sina skulder,
och dels vill han att de hittar något komprometterande som
han kan använda sig av för att tillskansa sig hela släktgodset.
Om rollpersonerna accepterar uppdraget börjar de sin
undersökning med att söka igenom Sophies lägenhet och
genom att förfölja henne. Olika ledtrådar tar dem över hela
Paris, och sakta men säkert börjar pusselbitarna att falla på
plats. När sedan sanningen står klar för rollpersonerna ställs
de inför ett oväntat val. Skall de rapportera till Philippe vad
de kommit fram till, eller skall de något överraskande istället
ställa sig på Sophies sida i konflikten. Om rollpersonerna
är Philippe trogen kommer det att visa sig att Sophie är
en mer handlingskraftig och hämndlysten kvinna än de
någonsin kunnat ana.
Hur det hela slutar är helt upp till rollpersonerna. Tar de
Philippes sida kommer det hela dock med största säkerhet
att sluta med att Sophie ligger död vid rollpersonernas fötter.
Kanske lyckas hon ta några med sig i döden, kanske inte.

Sammanfattning

Scenen

Det mesta av Madame de Brasillachs hemlighet utspelar
sig kring kvinnan i äventyrets titel. Madame Sophie de
Brasillach som är hennes fullständiga namn och titel är lite
av ett enigma i Paris finare kretsar. Hon dök upp likt en
virvelvind för ett tiotal år sedan som markisen Grégoire de
Brasillachs unga hustru, och trots sin lågadliga härkomst
lyckades hon charma hovet med sin värme och generositet.
Att både hon och maken på bara några år lyckades spendera
bort ett jättelikt arv på grandiosa fester, överdådig lyx och
hasardspel skapade stor uppståndelse och mycket skvaller
långt bortom det kungliga hovet.
När familjen de Brasillach till slut var pank omkom
Grégoire i en duell och lämnade Sophie och dottern Jeanne
åt sina öden. Trots makens olägliga död lyckades Sophie
ändå reda ut familjens ekonomiska bekymmer, och hålla
fast vid det enda som återstod av arvet efter Grégoire, vilket
var halva äganderätten till Château de Brasillach, familjen
de Brasillachs stora släktgods. Exakt hur Sophie lyckades
med denna bedrift har alltid varit ett mysterium för släkten
och speciellt hennes svåger skulle vilja veta allt om hennes
hemlighet.
Sophies svåger, tillika den döde Grégoires bror, hatar
nämligen Sophie av hela sitt hjärta. Han heter Philippe de
Brasillach och vill inget annat än att bli av med den, i hans
ögon, giriga Sophie som han anklagar för Grégoires död.
Philippe har svurit att tillförskaffa sig hela äganderätten
till Château de Brasillach och därefter se till att Sophie blir
skickad långt ifrån Paris. Helst till helvetet där hon hör
hemma, men Nya Frankrike går också bra.
Äventyret börjar med att rollpersonerna blir kontaktade
av Philippe som efter broderns död är den nya markisen
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Hela äventyret utspelar sig i Paris förutom en möjlig avstickare till Château de Brasillach som ligger några kilometer
utanför den kungliga huvudstaden. Mer information om
Paris går att läsa i regelboken på sidan 30-36, och en fin
karta finns på sidan 300. Paris skall i äventyret visa sig från
både sin ljusa och mörka sida. Det är upp till spelledaren att
redan från början bygga upp stämningen genom att beskriva
staden i hela sin stinkande prakt. Hög som låg skall se på
rollpersonernas efterforskningar med både nyfikenhet och
misstänksamhet. De tre viktigaste platserna i äventyret får här
en kortare introduktion, följd av en karta med genomgång
av alla rum.

Madame de Brasillachs lägenhet
Madame de Brasillach hyr en lägenhet i den åldrade monsieur
Fouquets radhus. Sophie använder sig av lägenheten medan
hon är i Paris för att arbeta. Annars håller hon till i Château
de Brasillach för att göra livet surt för Philippe. I lägenheten
finns det många ledtrådar som rollpersonerna kan hitta och
följa upp. Det är dock inte helt enkelt att ta sig in i lägenheten. Både järnstängsel och låsta dörrar måste passeras och
dessutom är den griska hyresvärdinnan inte att leka med.

Hyreshuset

Eftersom madame de Brasillachs lägenhet är i markplan är
det endast denna nivå som beskrivs i äventyret. Skulle rollpersonerna försöka ta sig in i huset via taket får spelledaren
bestämma hur våning 2 och 3 ser ut och vilka som bor där.
Sophies lägenhet består bara av rum 11 och 12.
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Sammanfattning

1. Järnstängslet: Runt hela fasaden vänd mot gatan löper

lägenheter; i pottor eller kannor som de sedan tömmer i
detta rum.

ett åtta fot högt järnstängsel med vassa spetsar. Det svåra
med stängslet är inte att klättra över det. Det svåra är att
göra det utan att någon upptäcker en.
Gatan utanför huset är dagtid en livlig plats, men nattetid
kan det dröja upp till 10 minuter innan någon passerar. En
snäll spelledare kan låta hela Paris svepas in i en dimma
samma natt som rollpersonerna försöker sig på sitt inbrott.
För att klättra över stängslet krävs bara att man lyckas med
ett slag för K roppskontroll. Ett misslyckat slag innebär att
man har tagit sig över men att man har skurit sig på stängslet
(skadeeffekt 5). Ett fummel innebär att man har lyckats spetsa
sig själv på järnstängslet och sitter fast (skadeeffekt 15). De
som inte vill klättra kan försöka dyrka upp den låsta grinden.
För att lyckas med detta krävs dyrkar samt ett lyckat slag för
F ingerfärdighet. En riktigt låg effekt betyder dock att en av
dyrkarna går av och sitter fast i låset efter att det går upp.

5. Korridoren: Genom hela Fouquets lägenhet löper en
korridor från fram- till baksidan. Om rollpersonerna tar sig
in i korridoren nattetid krävs det ett lyckat slag för L önndom
för att inte väcka hyresvärdinnan.
6. Finrummet: I detta finrum tar Lisette emot gäster de
få gånger det kommer någon på besök. I rummet finns en
kakelspis, en soffa, ett bord och några fåtöljer. På en av
väggarna hänger en välgjord tavla föreställande ett fartyg
i en storm.
7. Köket: Hyresvärdinnans Lisettes kök är väldigt enkelt. Det

har några skåp med mat, en stor bänk och en vedeldad spis.
Den som letar under bänken finner en liten hög med ved, och
bakom den finns en flaska konjak som någon gömt undan.

2. Hönsburen: Vid husets bakdörr står en hönsbur med

8. Förrådet: Detta trånga förråd domineras av en välfylld

ett dussin höns i. Dessa höns föder hyresvärdinnan Lisette
upp för att dryga ut sin ansträngda ekonomi. Bestämmer sig
rollpersonerna för att bryta sig in via bakdörren krävs det
ett lyckat slag för L önndom för att inte väcka hönsen, vars
kacklande i sin tur väcker hela kvarteret.

hylla. På de två översta hyllplanen finns ostar, vinflaskor,
torkad fisk, potatis och annat ätbart. På tre nedersta finns
olika hushållsföremål som hinkar, borstar, dukar, gardiner,
mattor och mycket annat. Från taket hänger tre läckra korvar
och en skinka.

3. Hallen: Husets entréhall är sparsamt dekorerat och har

9. Monsieur Fouquets sovrum: I detta rum, inbäddad i en

en bred trappa som leder upp till övervåningarna. Dörrarna
till madame de Brasillachs och hyresvärdinnan Fouquets
lägenheter är låsta, och kräver dyrkar samt ett lyckat slag för
F ingerfärdighet för att öppna. Dörren till avträdet är olåst.

säng, befinner sig huset ägare monsieur Fouquet dygnet runt.
Han är svårt sjuk och kommer att dö inom några veckor.
Rummet formligen stinker av gammal otvättad gubbe och
det träffar alla som går in likt ett knytnävsslag. I rummet
finns förutom sängen en kakelspis, en byrå, en kista och ett
klädskåp. Inget av värde finns i rummet.

4. Avträdet: I anslutning till hallen finns husets gemensamma

avträde. Normalt gör husets invånare sina behov i sina

Hyreshuset
Markplan

1

3

11

6

4
5

7

8

9

10
12
2
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10. Kontoret: I detta rum finns ett skrivbord fullt med

ringar kring ögonen och bär alltid på ett leende som visar
hans bruna tänder. Han klär sig oftast i gula byxor, en röd
rock med guldtränsar och en silverpudrad peruk. Jean-Pierre
kan det mesta om parfymer och skapandet av nya dofter.
Han är också en skicklig försäljare och bör kunna sälja både
en och två flaskor till alla som stiger in i hans butik.

papper, en bokhylla med böcker och ett skåp med mer
papper. På golvet finns en bäddad madrass utlagd. Nattetid
sover hyresvärdinnan Lisette på golvet i detta rum. Hon har
länge tänkt köpa en säng, men har varit för snål för att göra
denna investering. Tills vidare trivs hon bra på golvet då det
är svalt vilket hon gillar. Söker rollpersonerna igenom skåpet
kan de finna en träask som innehåller Lisettes hushållskassa
på 15 sous och 78 deniers.

2. Laboratoriet: I detta rum försöker Jean-Pierre att tillverka

nya parfymer när han får tid över. De senaste åren har han
dock tröttnat på sitt skapande och använder nu rummet
mest till att tillverka parfymer efter gamla recept som han
vet att han kan sälja. Rummet är inrett som man tänker sig
ett laboratorium. Det vill säga fullt av cylindrar, provrör,
mätinstrument, skruvpressar, provdukar, mystiska vätskor
i runda glasflaskor och mycket annat, samt en liten destilleringsapparat i koppar.

11. Salongen: Det första av madame de Brasillachs två rum

är en vacker salong. I rummet står fyra barockstolar runt
ett litet bord av körsbärsträ. Längs med den bortre väggen
står en bastant bokhylla med hundratals böcker och tjocka
volymer. I ett hörn står ett skrivbord med tillhörande stol.
I ett annat står en kakelugn med målade blå blommor. Vid
fönsterna hänger karmosinröda gardiner i asiatiskt snitt,
vilket ger rummet en exotisk känsla. Hela salongen andas
stil och lyx.

3. Kontoret: Jean-Pierres lilla kontor är sparsamt inrett med

gamla möbler och solblekta gardiner. I rummet finns ett
skrivbord med tillhörande stol, två gästfåtöljer – varav den
ena vickar då ett av benen saknas – en bokhylla med böcker
och några flaskor sprit som cognac, fernet och en holländsk
genever som Jean-Pierre gillar. Eventuella gäster på kontoret
brukar få sig en tuting innan det är dags att prata affärer.

12. Madame de Brasillachs sovrum: Det andra av madame

de Brasillachs två rum är ett trångt litet sovrum som helt
domineras av den stora himmelssängen i spanskt cederträ
med tillhörande nattduksbord. Längs ena väggen står tre
garderober och mot en annan står ett mörkrött bord med
vackra mässingsbeslag. Ovanför bordet hänger en oval spegel
med en guldmålad dekorationsram föreställande lagerlöv.
Under sängen finns två pottor, en stor och en liten. Det
allmänna intrycket är att sovrummet är både hemtrevligt
och praktiskt.

4. Förrådet: Ett förråd som innehåller de råmaterial som

Jean-Pierre behöver när han tillverkar parfym. Här finns en
tunna med rosenblad, en damejean med sprit, en hink med
svinister och hyllor med hundratals andra flaskor, byttor
och behållare med alla möjliga ämnen som kan användas
vid parfymtillverkning.

Le Jardin de Aphrodite
En av Paris mest anrika bordeller är Le Jardin de Aphrodite
(Afrodites trädgård). På bordellen styr den numera legendariska bordellmamman Monique som en gång i tiden själv
var prostituerad. I största lönndom arbetar Madame de
Brasillach som kurtisan på bordellen och hon gör allt för
hålla denna hemlighet väl förborgad. Om rollpersonerna
följer sina ledtrådar kommer de förr eller senare hitta till
bordellen och där avslöja Sophies hemlighet.

5. Jean-Pierres sovrum: En stor och obäddad säng domi-

Bordellen och butiken

6. Vestibul: Detta lilla rum är det första man kommer in

nerar detta rum som inte har blivit städat det senaste halvåret.
Sängkläderna är svarta av smuts och en otömd potta under
sängen får rummet att lukta som ett skithus. Jean-Pierre som
sover ungefär tre timmar per natt har slutat bry sig om att
hålla rummet rent eftersom han är där så lite. Vilken annan
människa som helst vill öppna fönstret och vädra ut lukten av
avföring och gammal gubbe som sovrummet är inpyrt med.

i om man besöker bordellen. En portvakt vid namn Otto
inspekterar alla gäster med sina argusögon för att bedöma
om de är potentiella kunder som kan betala för sig. Efter att
man klarat inspektionen släpps man in i den stora salongen.
Otto är en böhmisk bjässe med rakat huvud, stor mustasch
och ett hårt ansikte. Alla som ser honom inser att detta är
en karl man inte skall bråka med.

Det tvåvåningshus som innehåller de båda inrättningarna
Le Jardin de Aphrodite och Greniers parfymeri är byggt av
trä och målat i mörka färger. Om natten smälter huset in i
mörkret och bara ljuset från fönstren avslöjar att byggnaden
finns. Rum 1-5 tillhör Greniers medan rum 6-18 tillhör
bordellen.
1. Parfymbutiken: Att stiga in i Greniers butik är som att

7. Den stora salongen: Den stora salongens väggar är

stiga in i en vägg av dofter. Överallt mot väggarna står olika
glasmontrar som visar upp flaskor, burkar, lådor och flaconer
fyllda med parfymer, oljor, pomador, extrakter, vaxer, krämer,
puder och mycket annat som får en att dofta gott.
Bakom en smal disk med en tjock ekskiva står butiksägaren Jean-Pierre Grenier och hälsar sina kunder välkomna.
Han är en tanig man, närmare 60 år gammal. Han har tjocka

Madame de Brasillachs hemlighet

sandfärgade och ornamenterade med vita halvpelare. Från
det höga taket hänger gardiner i purpur och stora krukor
med rosor som får rummet att dofta ljuvligt. Åtta marmorstatyer föreställande olika grekiska gudar finns placerade
efter väggarna och Afrodite själv står i mitten av rummet.
I små bås med soffa och bord sitter gästerna och samtalar,
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Bordellen och butiken
Markplan
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Övervåning
13
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13

13

13
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äter och dricker dyrt. Kvällstid finns det normalt två dussin
gäster i salongen och de tas om hand av de prostituerade
som är iklädda grekiska togor och lagerkransar. I ena hörnet
av rummet finns en trappa till övervåningen för de som vill
fortsätta kvällen med mer intima övningar.

hållas. Av någon anledning finns det också en säng bakom
ett draperi i detta kyrkorum.
17. Det moriska rummet: I detta rum arbetar madame

de Brasillach som kurtisan. Hon utger sig för att vara en
morisk prinsessa som flytt från sin tyranniska far, sultanen
av Touggourt. Själva rummet liknar något som är hämtat
från Tusen och en natt. Det är besmyckat med mönsterrikt
kakel, sirligt utskuren trädekor och mosaik, helt enligt morisk
arkitekturkonst. En oljelampa som hänger från taket ger en
dov belysning, och en svag doft av jasmin kan anas. Golvet
täcks av en vacker persisk matta och sängen är låg och bred.
Får rollpersonerna tid på sig kan de leta igenom rummet.
Under mattan, under en lös golvplanka, finns ett hemligt
utrymme. Det kan hittas automatiskt bara rollpersonerna
söker igenom golvet. I utrymmet finns det lånekontrakt
som Sophie de Brasillach har skrivit med Banque Faucon/
Montagul. Detta är det enda fysiska bevis som rollpersonerna kan hitta som berättar hur Sophie lyckades betala sina
skulder, och vilka villkor lånet har. Detta bevis är också det
som kommer att göra Philippe de Brasillach gladast, och
tillsammans med rollpersonernas vittnesmål om Sophies
horeri bör det bli en enkel sak att tämja den bångstyriga
svägerskan.

8. Den lilla salongen: Den lilla salongen påminner i mångt
och mycket om den stora. Den stora skillnaden är att i detta
rum finns fler platser kring borden och ljudnivån är lägre. Här
brukar de affärsmän som kommer med viktiga kunder sitta
och diskutera med varandra om olika uppgörelser, innan de
beger sig in i den stora salongen för njutning och förströelse.
9. Köket: Ett kök med allt man behöver för att kunna tillaga

de läckerheter som bordellens gäster känner sig sugna på.
Köksmästaren Marlon styr med järnhand över två lärlingar
som får slava som om de vore i svavelgruvorna på Sicilien.
10. Förrådet: Ett rum med många öltunnor och vinflaskor

i vinställ.

11. Moniques kontor: Ett fint inrett rum med skrivbord

och skinnfåtölj. En del papper finns i lådorna, och i ett låst
kabinettskåp finns bordellens kassa. Ungefär 150 livres
förvaras i skåpet tillsammans med diverse kontrakt och
andra viktiga papper.

Château de Brasillach
Några kilometer söder om Paris ligger Château de Brasillach, familjen de Brasillachs släktgods. Trots att en stor del
av handlingen i detta äventyr kretsar kring äganderätten av
detta slott med tillhörande marker, har det själv väldigt lite
med händelseförloppet att göra. Om rollpersonerna vill kan
de besöka slottet men de kommer inte att hitta några nya
ledtrådar eller spår som kan föra dem vidare i sitt letande.

12. Moniques sovrum: Bordellmammans sovrum går i
vitt och rött. Bladguldsdekorationer på väggarna föreställer stiliserade blommor, och vid fönstret växer en orkidé.
Förutom sängen finns en garderob och en byrå i rummet.
13. Gästrummen: När en kund vill ha sex tar den prosti-

tuerade med denne till ett av de tio gästrummen. Sängen
är som förväntat det centrala i dessa rum som går i rosa.
Kuddar, draperier och tavlor med sexuella motiv finns också
i samtliga gästrum.

Fraktioner
Här följer en kort genomgång av de inblandade fraktioner
samt deras förhållande till varandra.

14. Det romerska rummet: I detta rum arbetar den kurtisan

Rollpersonerna

som utger sig för att vara en romersk slavinna. Rummet
föreställer en romersk herremans badrum med tillhörande
pool. Vatten och tvagning är en stor del av vad som försiggår i detta rum.

Rollpersonerna anställs av Philippe de Brasillach för att
hitta ofördelaktig information om hans svägerska Sophie de
Brasillach. Till en början tycks allt gå enligt planerna men allt
eftersom undersökningen fortsätter märker rollpersonerna
att Sophie inte är den onda person som Philippe har målat
upp henne till att vara. Kanske känner rollpersonerna så
mycket medlidande med den stackars änkan att deras lojalitet
sätts på prov?

15. Det egyptiska rummet: I detta rum arbetar den kur-

tisan som utger sig för att vara Kleopatra, Egyptens sista
drottning. Rummets väggar har egyptiska målningar och
hieroglyfer. I rummet finns många exotiska föremål som
små sfinxar, pyramider, kameler och sarkofager. Det mest
spektakulära är dock statyn föreställande Anubis i full storlek
som står i ett hörn.

» Philippe de Brasillach: Rollpersonernas uppdragsgivare.
Tycks vara en oklanderlig person som tvingats att ta till
ohederliga metoder.
» Sophie de Brasillach: En girig och lömsk madame som
rollpersonerna skall spionera på. Tycks bära på mer än en
hemlighet.
» De prostituerade: Olycksaliga kvinnor som tvingats till
prostitution för att överleva i denna hårda värld.

16. Det kristna rummet: I detta rum arbetar den kurtisan

som utger sig för att vara en nunna. Rummet föreställer ett
enkelt kyrkorum där ett stort krucifix hänger på väggen.
Framför detta finns ett altare med nattvardsvin och oblat.
På en bänk framför altaret brukar djupa kristna samtal

Madame de Brasillachs hemlighet
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» Rättvisans män: Lagens långa arm. Det gäller att hålla
sig borta för dessa mäns hårda nypor.

De prostituerade
På bordellen Le Jardin de Aphrodite ser man till att sköta sitt
och inte stöta sig med andra. Mellan de prostituerade har ett
slags systerskap vuxit fram genom åren, med bordellmamman Monique som den självklara ledaren. Flickorna ser till
att beskydda varandra i denna hårda mansdominerade värld.

Markis Philippe de Brasillach
Som en av sex intendenter vid Conseil Royal des Finances (finansministeriet) har Philippe de Brasillach ett visst
inflytande i Solkungens administration. Hans rykte är gott
och många tror att han har en stor chans att bli rikets nästa
contrôleur général des finances (finansminister).
I högsta hemlighet hatar Philippe sin svägerska Sophie de
Brasillach och han anklagar henne för sin brors depraverade
leverne och alltför tidiga död. Philippes högsta önskan är
att ensam äga släktgodset Château de Brasillach och att se
Sophie antingen offentligt förnedrad och vanhedrad eller
jagad ut ur landet.

» Rollpersonerna: Potentiella kunder. Skall bemötas med
största vänlighet så länge de sköter sig.
» Philippe de Brasillach: En ointressant adelsman.
» Sophie de Brasillach: Vår medsyster i prostitution. Skall
beskyddas från onda mäns illvilja.
» Rättvisans män: Uslingar som tyvärr måste respekteras.
De tar pengar från oss och utnyttjar våra tjänster utan att
betala för sig.

» Rollpersonerna: Helt opartiska personer som kan utnyttjas för att utföra ett smutsigt arbete. Så länge de är lojala
skall de behandlas som goda vänner.
» Sophie de Brasillach: En Djävulens älskarinna. En kvinna
som är moraliskt fördärvad och som måste bekämpas med
alla medel.
» De prostituerade: Alla prostituerade är moraliskt fördärvade människor och bör sättas i fängelse.
» Rättvisans män: Goda män som håller folket lugnt och
ser till att patrasket inte reser sig mot sina herrar.

Rättvisans män
I Paris är det främst gardet som ser till att upprätthålla
ordningen och rensa upp bland patrasket. Dessa hårdföra
män ser till att tjuvar, fyllerister och prostituerade inte tar
över stadens gator.
» Rollpersonerna: Laglydiga medborgare har ingen att
frukta.
» Philippe de Brasillach: En ointressant adelsman.
» Sophie de Brasillach: En ointressant adelskvinna.
» De prostituerade: Så länge de betalar för vårt beskydd
får de fortsätta sin verksamhet. Vid minsta motstånd skall
de skoningslöst krossas.

Madame Sophie de Brasillach
Som änka efter Grégoire de Brasillach och vårdnadshavare
över hans enda barn ser Sophie det som sin plikt att se till
att dotterns arv kan överlämnas intakt. Hon vet att hon och
Grégoire levde ett liv långt över sina tillgångar men de var
som berusade och kunde inte hindra mynten från att trilla
mellan fingrarna.
Efter Grégoires död beslutade sig Sophie för att ändra
sig. Hon bad svågern Philippe de Brasillach om hjälp att
få ordning livet. Denne skrattade henne rätt upp i ansiktet
och sade att hon gott kunde leva på gatan med de andra
rännstensungarna.
När man öppnar sitt hjärta som Sophie gjorde för
Philippe men istället för medlidande möts med hat är det
lätt att börja hata tillbaka. Sophies högsta önskan är att betala
sina skulder, se till att dottern Jeanne får en god uppfostran,
och att göra Philippes liv så miserabelt som möjligt.

Persongalleri
Dessa är de viktigaste personerna som figurerar i äventyret.
Tycker spelledaren att någon som bara nämns med text bör
ha egenskaper och färdighetsvärden står det henne fritt att
själv ta fram sådana uppgifter.

Rollpersonerna
I detta äventyr spelar rollpersonernas bakgrund en mindre
viktig roll. Det enda som krävs är att de kan ge ett ordentligt
intryck som pålitliga personer, sådana som Philippe de
Brasillach kan anställa för att utföra ett uppdrag av tveksam
karaktär. Det är dock bra om ingen i gruppen är för högt
eller för lågt på samhällsstegen, så att gruppen är någorlunda
homogen.

» Rollpersonerna: Mystiska personer som har börjat snoka
i affärer som inte rör dem. Bör antingen skrämmas bort
eller göras till allierade.
» Philippe de Brasillach: En ond man utan förbarmande i
sitt svarta hjärta. Han får under inga omständigheter komma
över Jeannes arv.
» De prostituerade: Utnyttjade kvinnor som tvingats att
prostituera sig. Hoppas att de kan finna en tröst i vårt systerskap åtminstone.
» Rättvisans män: Giriga sluskar som bara ser till sitt eget
bästa. Tänk om de kunde upprätthålla lagen istället för att
bara utnyttja folks olycka.

Madame de Brasillachs hemlighet

Huvudaktörerna
Nedan beskrivs äventyrets viktigaste spelledarpersoner.

Philippe de Brasillach

Som den andre sonen till markisen François de Brasillach
hade Philippe ingen bra relation till sina föräldrar. Hans
äldre bror Grégoire tog all uppmärksamhet och var båda
föräldrarnas favorit. Philippe sökte därför tröst i böckernas
värld och det dröjde inte länge förrän det visade sig att han
hade ett gott läshuvud. Han lärde sig snabbt att räkna och
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Sophie de Brasillach

skriva poesi, och han hade en fallenhet för att teckna och
måla. När han blev äldre studerade han juridik och matematik
på Paris universitet och blev utsedd till major de promotion
(den högst rankade studenten).
Med en sådan utnämning var det inga problem för
Philippe att hitta en anställning inom Louis XIV:s stora
administration. Han hamnade av en slump på finansministeriet och har där arbetat sig upp till intendent, en mycket
hög och respekterad titel.
Trots sin spikraka karriär uppåt har Philippe alltid varit
en olycklig person. Han kände sig alltid mindre älskad av
sina föräldrar än sin bror och har alltid varit den svage av de
två. Han älskade förvisso sin bror men han var också alltid
avundsjuk på honom. När Grégoire presenterade Sophie fick
Philippe till sist utlopp för sin mörka sida. Han beskyllde
sin och senare släktens olycka på Sophie som han ansåg var
en lycksökerska som bara var ute efter pengar och nöjen.
Denna illvilja förvandlades till hat när Grégoire dog och
Sophie vägrade sälja hennes del av Château de Brasillach till
honom. Bara om han lyckats komma över hela släktgodset
och lyckas avslöja Sophie för den bedragerska hon är kan
han återställa släktens förlorade ära anser Philippe.

Den 30-åriga Sophie de Brasillach är advokaten Alexandre
Plantins enda dotter. Familjen Plantin som tillhör lågadeln
föll för länge sedan ur kunglig favör och har de senaste
decennierna drabbats av hårda ekonomiska tider. Under hela
Sophies uppväxt har familjen varit fattig som kyrkråttor och
många nätter har Sophie tvingats lägga sig hungrig. Trots
sin fattigdom hade familjen ändå ett visst anseende som
Sophie tidigt lärde sig att utnyttja.
Under en fest träffade Sophie den charmerande Grégoire
de Brasillach och tycke uppstod. När Sophie insåg hur välbärgad Grégoire var beslöt hon sig för att göra honom till sin.
Först av nödvändighet men sedan av kärlek. Grégoire föll i
sin tur pladask för Sophies skönhet och det dröjde inte länge
förrän de båda gifte sig med varandra. När sedan Grégoires
far dog upphöjdes hon till markisinnan de Brasillach.
All den rikedom som Grégoire ärvde gjorde paret som
galna. De började spendera som om det inte fanns någon
morgondag. Varje dag blev en fest; en orgie i lyx, nöjen och
frosseri. Men så en dag tog pengarna slut. Grégoire dödades
i en duell och Sophie lämnades med alla familjens skulder.

Sophie de Brasillach

Philippe de Brasillach
STY: 8/2
TÅL: 10/3
EGO: 16/4 UPP: 13/4

RÖR: 6/2
KAR: 14/4

UTS: 14/4
BIL: 18/5

Syssla: Intendent
Nationalitet: Fransman
Religion: Katolik
Ålder: 32 år		
Längd: 1,79 meter
Vikt: 75 kg		

Kön: Man
Svärdshand: Höger
Handlingar: 3
Reflexförsvar: 6
Chockresistans: 7
Matinépoäng: 1

Fysiskt skadekapacitet
S kråma: 1-6		
L ätt sår: 7-10		
A llvarligt sår: 11-14
Dödligt sår: 15+

Mental skadekapacitet
S kråma: 1-7
L ätt sår: 8-13
A llvarligt sår: 14-17
Dödligt sår: 18+

RÖR: 10/3 UTS: 18/5
KAR: 18/5 BIL: 15/4

Syssla: Kurtisan
Nationalitet: Fransyska
Religion: Katolik
Ålder: 30 år		
Längd: 1,58 meter
Vikt: 52 kg		

Kön: Kvinna
Svärdshand: Höger
Handlingar: 2
Reflexförsvar: 7
Chockresistans: 5
Matinépoäng: 3

Fysiskt skadekapacitet
S kråma: 1-5		
L ätt sår: 6-9		
A llvarligt sår: 10-13
Dödligt sår: 14+

Mental skadekapacitet
S kråma: 1-7
L ätt sår: 8-12
A llvarligt sår: 13-16
Dödligt sår: 17+

Primärbeteende: Tycks alltid bära ett ok.
Drivkrafter – positiva: F eminism, H ämnd, S öndagar
Drivkrafter – negativa: Fattigdom, M aktlöshet, S nokare
Livsmål: Att göra livet miserabelt för svågern Philippe de
Brasillach.

Primärbeteende: Är alltid surmulen.
Drivkrafter – positiva: P likt, Kunskap, M akt, P engar
Drivkrafter – negativa: S löseri, S nyltare, Barn
Livsmål: Att återställa släkten de Brasillachs förlorade heder.

Fördelar: A delstitel , I ntuition, Kulturell flexibilitet,
S ilvertunga
Nackdelar: E dsvuren hämnd, H emlig identitet, Kvinna ,
M anisk
Färdigheter: Dansa 16, Dådkraft 19, Etikett 14, Förhandla
16, H asardspel 13, K amp: D olkar 12, Konfliktvana
13, Kontaktnät 13, K roppskontroll 12, L äsa/skriva:
L atinska alfabetet 14, L önndom 10, R ida 7, S kådespeleri
13, Symbolkunskap 13, Sång och saga 14, S öka 13, Tala
språk: F ranska 14, Världsvana 13, Yrke: Kurtisan 16, Yrke:
S kräddare 9
Expertiser: Kurtisera , Ä lskog

Fördelar: A delstitel , A llvetare, B egåvning (Naturvetenskap)
Nackdelar: D epression, L ättretlig
Färdigheter: A dministration 18, B ild och form 10, Dansa 10,
Dådkraft 8, Etikett 9, Förhandla 18, Geografi 13, H istoria
9, Juridik 18, K amp: E nhands eldhandvapen 10, K amp: L ätta
klingor 6, Konfliktvana 12, Kontaktnät 12, K roppskontroll
5, L äsa/skriva: L atinska alfabetet 13, Naturvetenskap 14,
R ida 10, S kaldekonst 7, Symbolkunskap 10, S öka 8, Tala
språk: F ranska 13, Tala språk: O ccitanska 9, Tala språk:
Tyska 11, Värdera 14
Expertiser: M atematik , F inanser
Utrustning: Rikemanskläder, guldring med grön smaragd,
musch, bläck, skrivfjäder, papper, värjkäpp samt börs med
30 sous.

Madame de Brasillachs hemlighet

STY: 7/2
TÅL: 7/2
EGO: 10/3 UPP: 15/4

Utrustning: Rikemanskläder, accessoarer, dolk samt en börs
med 10 sous.
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Thomas Saint-Cyr

Sophie vände sig då i sin desperation till sin svåger Philippe
de Brasillach för ekonomisk hjälp men hon möttes bara av
hån och förolämpades grovt. Hon svor då en hemlig ed att
hon skulle göra allt i sin förmåga för att göra Philippes liv
så miserabelt som möjligt. Det värsta hon kunde göra var
att inte sälja sin del av Château de Brasillach till honom utan
istället flytta in på slottet.
För tillfället har hon bara tid att själv bo där på söndagar
men dottern Jeanne bor där på heltid och tas om hand av
en barnflicka. Så fort ekonomin tillåter tänker Sophie flytta
in på slottet och göra var dag i Philippes liv till ett levande
helvete med sin närvaro.

Thomas Saint-Cyr är en misslyckad dramatiker vars dröm är
att skriva ett strålande mästerverk som uppförs på Comédie
Française (den kungliga teatern) inför kungen själv. Som
den sjätte sonen till greven med samma namn som han själv,
har Thomas aldrig kunnat mäta sig med sina äldre bröder. I
tonåren blev han dock förälskad i teater och trots att han är
talanglös har han redan lyckats skriva flera pjäser.
Han har nyligen utsett madame de Brasillach till sin
musa och med henne vid sin sida tror han sig kunna göra
underverk. Det tragiska i historien är att Sophie har visat sig
vara allt annat än intresserad av Thomas och hans inviter.

Thomas Saint-Cyr

Aktörer
De mindre viktiga, men ändå namngivna personer som
figurer i äventyret beskrivs nedan.

STY: 10/3
EGO: 8/2

Lisette Fouquet

Syssla: Dramatiker
Nationalitet: Fransman
Religion: Katolik
Ålder: 25 år		
Längd: 1,70 meter
Vikt: 68 kg		

Kön: Man
Svärdshand: Höger
Handlingar: 2
Reflexförsvar: 4
Chockresistans: 5
Matinépoäng: 1

Fysiskt skadekapacitet
S kråma: 1-6		
L ätt sår: 7-10		
A llvarligt sår: 11-14
Dödligt sår: 15+

Mental skadekapacitet
S kråma: 1-6
L ätt sår: 7-10
A llvarligt sår: 11-14
Dödligt sår: 15+

Lisette Fouquet är hyresvärdinna för det hus där madame de
Brasillach har hyrt en lägenhet. Hon är 59 år gammal, änka,
och saknar barn. De senaste åren har hon arbetat dubbelt
då hon både sköter om hyreshuset och tar hand om sin
sjuke bror. Detta betungande arbete har gjort Lisette bitsk
och hon hetsar ofta upp sig över småsaker. Innerst inne
önskar hon att brodern kunde dö så hon kunde sälja huset
och själv gå i pension.

Lisette Fouquet
STY: 6/2
TÅL: 6/2
EGO: 12/3 UPP: 15/4

RÖR: 7/2
KAR: 10/3

Syssla: Hyresvärdinna
Nationalitet: Fransyska
Religion: Katolik
Ålder: 59 år		
Längd: 1,51 meter
Vikt: 44 kg		

Kön: Kvinna
Svärdshand: Vänster
Handlingar: 3
Reflexförsvar: 6
Chockresistans: 5
Matinépoäng: 1

Fysiskt skadekapacitet
S kråma: 1-5		
L ätt sår: 6-9		
A llvarligt sår: 10-12
Dödligt sår: 13+

Mental skadekapacitet
S kråma: 1-6
L ätt sår: 7-11
A llvarligt sår: 12-15
Dödligt sår: 16+

RÖR: 8/2
KAR: 11/3

UTS: 10/3
BIL: 15/4

Primärbeteende: Tycker alltid synd om sig själv.
Drivkrafter – positiva: A bsint, Romantik , Teater
Drivkrafter – negativa: K ritik , Motgångar
Livsmål: Att blir Frankrikes främste hovdramatiker.

UTS: 9/3
BIL: 15/4

Fördelar: A delstitel , I nflytelserika vänner
Nackdelar: A lkoholist, Dåligt rykte (Usel dramatiker)
Färdigheter: Dansa 9, Dådkraft 9, Etikett 15, Förhandla
11, H istoria 10, K amp: E nhands eldhandvapen 9, K amp: L ätta
klingor 11, Konfliktvana 8, Kontaktnät 11, K roppskontroll
6, L äsa/skriva: L atinska alfabetet 15, R ida 11, S kaldekonst
4, S kådespeleri 9, Symbolkunskap 6, Sång och saga 8, S öka 5,
Tala språk: F ranska 18
Expertiser: Teaterhistoria
Utrustning: Rikemanskläder, väska med fem teatermanuskript, skrivfjäder, bläck, papper, fickplunta med alkohol,
vandringskäpp samt börs med 15 sous.

Primärbeteende: Är alltid vaksam.
Drivkrafter – positiva: Ordning, S olkungen, Tystnad
Drivkrafter – negativa: Utgifter , Österrikare
Livsmål: Att gå i pension.

Hantlangare
De hantlangare som kan vara av intresse tas upp här. Behövs
andra kan de beskrivna användas som substitut.

Fördelar: B ra syn
Nackdelar: I ntolerant, Kvinna , S kyddsling
Färdigheter: Förhandla 12, Konfliktvana 9, Kontaktnät
8, K roppskontroll 7, L äsa/skriva: L atinska alfabetet
10, L önndom 12, S öka 13, Tala språk: F ranska 13, Yrke:
Hyresvärdinna 8, Yrke: S kräddare 11
Expertiser: -

Flåbusarna

I Paris är det inte speciellt svårt att hitta flåbusar som skulle
sälja sin egen mor för en sous. Under äventyret finns det en
risk att madame de Brasillach hyr åtta av dessa hantlangare
för att lära rollpersonerna en läxa. Samtliga busar har växt
upp på Paris gator och tidigt fått lära sig att det enda sättet
de kan hävda sig på är genom styrka och våld. De drar sig

Utrustning: Enkel klänning med förkläde och hårt åtdraget
livstycke, huckle och kvast.
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TÅL: 10/3
UPP: 8/2
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inte för att strida ojust och någon heder mellan flåbusarna
finns inte heller.

grevinnan kunde gifta sig bort från sina ungdomssynder så
måste Sophie fortfarande leva med detta ok på sina axlar.
För tillfället ligger allt ansvar för dottern på Edith då
hennes make, greven, är nere i Toulouse med sitt regemente,
då ett spanskt inbördeskrig med stora franska intressen snart
tycks stå för dörren.

Flåbuse
STY: 13/4
EGO: 7/2

TÅL: 15/4
UPP: 13/4

RÖR: 12/3 UTS: 17/2
KAR: 8/2
BIL: 5/2

Handlingar: 3

Etienne Ponthieu

Redan som liten visste Etienne att han skulle bli präst och
som korgosse utmärkte han sig. Han visade en ovanlig
entusiasm för den katolska församlingen, och deltog i alla
dess aktiviteter. Detta engagemang ledde senare till fyra
år i munkkloster innan han slutligen prästvigdes. Därefter
hamnade Etienne, eller fader Ponthieu som han kallas, i
katedralen Notre-Dame de Paris där han predikar Guds ord
till parisarna. Han är den klart yngste prästen som arbetar i
katedralen och många ser honom därför som en rask ungtupp.
Fader Ponthieu har bara känt madame de Brasillach i
några månader men han har redan mottagit hennes syndabekännelse. Detta betyder att han känner till en hel del om
Sophie och hennes synder, men att allt detta ligger under
biktens tystnadsplikt.

Fördelar: Nackdelar: O tur
Färdigheter: Förhandla 8, K amp: Obeväpnad strid 14,
K amp: S kaftvapen 12, Konfliktvana 13, Kontaktnät 8,
K roppskontroll 13, L önndom 11, S öka 8, Tala språk: F ranska
5, Världsvana 12
Expertiser: Bakhåll
Utrustning: Skabbiga kläder, träklubba samt 1T10 deniers.

Gardisterna

Under 1600- och 1700-talet har Paris en mängd olika polisstyrkor som utför en mängd olika polisiära uppgifter. De
som oftast sköter om det dagliga och nattliga patrullarbetet
är dock gardet. En samling erfarna män som är kända för sitt
mod och för sin vana att använda våld. Deras huvudsakliga
uppgift är att ta hand om lösdrivare och se till att gatufylleriet
och prostitutionen inte blir allt för omfattande. De ser också
till att alla håller sina dörrar låsta och jagar brottslingar som
är ute om natten. De gardister som patrullerar till fots gör
det i grupper om sju, och leds av en sergeant.

Armand Montagul

I tre generationer har borgarsläkterna Faucon och Montagul byggt upp sin bank som är en av Frankrikes anrikaste.
Armand Montagul är bara en av de två släkternas många
söner som arbetar på banken. Han är en stenhård förhandlare
men har en förkärlek för unga damer i ekonomiska bryderier. Hemma har han både fru och fem barn, men dessa
kommer i andra hand. Armands och bankens välbefinnande
är Armands första prioritet.
När madame de Brasillach desperat kontaktade Armand
om ett lån såg han sin chans. Han berättade att det inte kunde
bli tal om ett så riskabelt lån om inte Sophie gjorde honom
en personlig gentjänst. Armand föreslog därefter att Sophie
skulle bli hans älskarinna så länge lånet varade och Sophie
accepterade motvilligt detta och fick sitt lån.

Gardist
STY: 14/4
EGO: 8/2

TÅL: 14/4
UPP: 10/3

RÖR: 12/3 UTS: 8/2
KAR: 8/2
BIL: 8/2

Handlingar: 3
Fördelar: B eskydd (Gardet), K ampkonst: F ranska skolan
Nackdelar: I ntolerant
Färdigheter: Förhandla 8, K amp: L ätta klingor 12,
K amp: Obeväpnad strid 14, K amp: Tvåhands eldhandvapen 15, Konfliktvana 12, Kontaktnät 9, K roppskontroll
13, L önndom 10, R ida 10, S öka 7, Tala språk: F ranska 8,
Världsvana 9, Yrke: S oldat 8.
Expertiser: Vakthållning

Jean-Pierre Grenier

Jean-Pierre Grenier är en gammal man som växte upp i
parfymens huvudstad Grasse, i sydöstra Frankrike. Efter att
ha avlagt sitt gesällprov flyttade han till Paris och började
arbeta hos den gamle mästaren Gaston Durand, som lärde
honom många hemligheter. När Gaston dog köpte JeanPierre upp hans butik av Gastons arvingar och därefter har
han glatt parisarna med sina egna doftkreationer. Detta har
han nu gjort i närmare 35 år och han har hunnit bli änkling
med utflugna barn som aldrig besöker honom.
Jean-Pierre väntar nu mest på att liemannen skall komma
och ta honom, och tills dess är ett besök av madame de Brasillach hans enda riktiga glädje. Han låter nämligen Sophie
använda sig av en hemlig dörr som förbinder hans butik
med bordellen Le Jardin de Aphrodite. I utbyte mot detta
utför Sophie en tjänst för honom som hetsar upp honom
betydligt mer än något samlag någonsin skulle kunna göra.

Utrustning: Uniform, lätt flintlåsmusköt och fältvärja.

Oskyldiga
Dessa spelledarpersoner har en så marginell medverkan i
äventyret att de räknas som oskyldiga enligt reglerna.

Edith Mollasciere

Grevinnan Edith Mollasciere är en mycket bestämd dam som
oroar sig mycket för sin dotters välbefinnande. Grevinnan
själv hade en vild ungdom och hon är livrädd att Marianne
skall följa i hennes fotspår. Det är av samma anledning som
Edith känner stor sympati för Sophie de Brasillach. Men där
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Persongalleri

Monique

eller något liknande. Är den drabbade lagd mer åt det fysiska
hållet kan det röra sig om hallucinationer; underbara eller
fruktansvärda. Reaktionen kan vara allt från ohjälplig apati
till våldsam schizofreni.

Monique är bordellmamman på Le Jardin de Aphrodite där
madame de Brasillach i största hemlighet arbetar. Monique
är införstådd i Sophies situation, och i en hård värld styrd
av karlar har hon fattat sympati för sin medsyster. Hon låter
Sophie komma och gå som hon vill, men har annars hårda
nypor med de andra flickorna som arbetar på bordellen.
Hon förväntar sig att bordellens kunder skall uppföra sig
och kunna betala för sig. Annars skickar hon den väldige
portvakten Otto på dem, och han brukar ha en förmåga
att få krångliga gäster att lugna ner sig och göra rätt för sig.

Bakgrund
Bröderna Grégoire och Philippe var redan från födseln som
natt och dag. De var båda söner till markisen François de
Brasillach och hans vackra hustru Joséphine och föddes på
Château de Brasillach några kilometer utanför Paris. Där
tog däremot det lilla gemensamma slut. Grégoire som var
den äldre brodern älskade fysiska aktiviteter som fäktning,
ridning och jakt. När han blev äldre blev han beryktad, för
att inte säga ökänd, i hela Paris som en notorisk duellant,
kvinnotjusare och suput.
Philippe var raka motsatsen och älskade böcker, poesi
och konst. Han lärde sig tidigt den romerska rätten, Machiavellis fursteprinciper och förutspåddes en lysande karriär i
Solkungens administration. Eftersom bröderna var så olika
gled de tidigt ifrån varandra. Till slut var de som avlägsna
släktingar som bara träffade varandra vid högtider och
begravningar, som när deras mor alldeles för tidigt lämnade
jordelivet efter en tids sjukdom.
När Grégoire fyllt 25 år ställde han till med en stor
skandal när han berättade för släkten att han i största hemlighet hade gift sig med Sophie Plantin, dottern till en lågadlig
advokat utan vare sig kapital eller status. François blev som
förväntat rosenrasande, och den dagen blev känd som det
stora bullret i Brasillach. Markisen skällde ut Grégoire efter
noter och hotade med att göra honom arvslös om han inte
fick giftemålet annullerat. Grégoire vägrade att lyda sin far
och lämnade i vredesmod slottet och svor att inte återvända
förrän fadern hade bett både honom och Sophie om ursäkt.
François hade inga som helst tankar på att göra detta, och
det blev sista gången de såg varandra.
Under fem långa år var det ingen som såg till Grégoire,
men man hörde oroväckande rykten om honom. Först när
markisen mycket plötsligt avled i en hjärtattack återvände
Grégoire till Château de Brasillach för att kunna deltaga
i begravningen. Efter den vackra men långa ceremonin
samlades släkten för att läsa markisens testamente och sista
vilja. Till Philippes stora förvåning hade fadern inte gjort
Grégoire arvslös som han sagt, utan istället utnämnt honom
som sin rättmätige efterträdare och således den nye markisen.
Faderns alla ägodelar och ägor skulle delas lika mellan
bröderna, och Château de Brasillach skulle bröderna äga
tillsammans. Detta blev ett hårt slag för Philippe som sett
fram mot både den fina titeln och övertagandet av släktgodset och dess stora ägor. För sig själv skyllde han hela
sin olycka på Grégoires hustru Sophie, som han ansåg var
en lycksökerska som bara utnyttjade den enfaldige Grégoire
för att komma åt släktens rikedomar.
Med det stora arv som François lämnade efter sig så
dröjde det inte länge förrän den nya markisen och markisinnan de Brasillach började förslösa sin del av kvarlåtenskapen.
För en tid blev Grégoire och Sophie det stora samtalsämnet

Otto

Otto är portvakt på Le Jardin de Aphrodite, och som sådan
är han bordellmamman Monique trogen som en hund. Hans
främsta uppgift är att se till att inga objudna gäster tar sig
in på bordellen, och att kasta ut alla bråkstakar. Otto känns
lätt igen på det rakade huvudet och den stora böhmiska
mustaschen. Rent fysiskt är han stor som en björn och han
tycks ha en herkulisk styrka i sina armar.

Otto
STY: 19/5
EGO: 7/2

TÅL: 18/5
UPP: 8/2

RÖR: 8/2
KAR: 6/2

UTS: 9/3
BIL: 5/2

Handlingar: 2
Fördelar: H ammarhand, Hög smärttröskel , K ampkonst:
B rottning
Nackdelar: Chevaleresk , K lentrogen, Våghals
Färdigheter: K amp: Obeväpnad strid 16, K amp: S kaftvapen
12, Konfliktvana 15, K roppskontroll 14, R ida 7, S öka 7, Tala
språk: F ranska 8, Tala språk: Tyska 12
Expertiser: B rottning
Utrustning: Fina kläder samt börs med 8 deniers.

Den gröna fen

Under äventyret kommer det finnas några tillfällen för rollpersonerna eller någon av spelledarpersonerna att dricka
tidens variant av absint. Vad få känner till är att ett okänt
väsen uppsöker alla som dricker av denna gröna dryck. Detta
väsen som kallas Den gröna fen letar efter psykiskt svaga
personer som hon kan fylla med galenskap, en galenskap som
kan manifestera sig i överdriven kreativitet, mardrömslika
hallucinationer eller ren dårskap.
Vad Den gröna fens egentliga avsikter är ligger bortom
all fattningsförmåga, men kaos och anarki tycks följa i
hennes fotspår. Eftersom absinten i de flesta fall dricks
som läkemedel är det främst de sjuka och svaga som ligger
i riskzonen för Den gröna fens härjningar. De är dock inte
de enda, eftersom absint på vissa ställen även konsumeras
i njutningssyfte.
Om spelledaren vill kan de som dricker absint få ett
besök av Den gröna fen. Ett totalt misslyckat slag för Ego
bör medföra någon sorts galenskap. Är den drabbade lagd
åt det intellektuella hållet kan det röra sig om en överdriven
lust att skapa något som en tavla, en skulptur, ett skriftverk
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Bakgrund

klara av amorteringarna och få en liten summa över. Med
den takt allt går i för tillfället hoppas Sophie att hon skall
vara skuldfri inom fyra år.
Rollpersonerna kommer säkert att fråga sig varför en
kvinna med en ung dotter frivilligt utsätter sig för allt detta,
när hon med lätthet skulle kunna betala av sina skulder och
dessutom ha en mindre förmögenhet kvar bara hon sålde
sin del av Château de Brasillach. Svaret är enkelt. Hon vill
hämnas på Philippe de Brasillach. Denna man har anklagat
henne för att vara en lycksökerska, förnedrat henne offentligt,
och beskyllt henne för sin makes död. Allt detta har tänt
hatets svarta eld inom Sophie, och nu lever hon bara för
att göra Philippes liv så miserabelt som möjligt. Sophie må
älska sin dotter, men hon hatar Philippe ännu mer. Därför
har hon svurit att aldrig sälja sin del av Château de Brasillach,
och när banklånet är betalt skall hon flytta in på slottet och
göra Philippes liv till ett rent helvete på heltid.

i Paris när de höll i stora och kostsamma fester där intet fattades. Grégoire var dessutom en lika entusiastisk som usel
kortspelare, och förlorade stora summor vid spelborden. Det
var dock en lycklig tid för de båda, och lyckan blev dubbel
när Sophie blev gravid och födde Grégoire en dotter som
döptes till Jeanne.
Efter några år av glada tillställningar och sanslöst spenderade var dock festen över. Grégoire hade skulder upp
över öronen, och för att kunna betala en del av dem sålde
han all mark han ägde. Det enda han behöll var sin del av
Château de Brasillach. I denna mörka stund hamnade han
också i storgräl med baron de Candé som var en av dem
han var skyldig pengar. Grälet utmynnade i att baronens
ära och heder fläckades, och när Grégoire vägrade be om
ursäkt utmanades han på duell. Följande morgon dödades
Grégoire med en välriktad värjstöt genom hjärtat. Elaka
tungor sa att Grégoire lät sig dödas.
Philippe sörjde föga sin brors bortgång men var närvarande vid begravningen som hedern krävde. Han blev nu
den nya markisen och såg äntligen fram mot det liv som
berövats honom. Eftersom Sophie fortfarande drogs med
broderns skulder, hoppades Philippe att han skulle kunna
köpa den del av Château de Brasillach som hon ärvt för en
spottstyver. Den förhoppningen kom snart på skam när
Sophie istället berättade att hon löst alla sina skulder och
ämnade flytta ut till Château de Brasillach, så att Jeanne
kunde få en lycklig uppväxt.
Philippe blev rasande när han hörde detta, men så länge
hon ägde halva godset kunde han inte göra något åt saken.
Philippe blev med tiden allt mer förbittrad över situationen,
tills han en dag beslutade sig för att agera. Om han inte kunde
bli av med satkärringen på laglig väg kunde han kanske bli
det på ett mer tveksamt sätt.

Del ett: Markisen
Det värsta med en storstad som Paris är den fruktansvärda
stanken. Byggnaderna stinker, gatorna stinker, floderna
stinker, människorna stinker. Kort och gott: allt och alla
stinker. Likadant är det om man vandrar efter Rue de Seine
i området Quarter Saint-Germain-des Prés. Här blandas
den sura lukten av urin med svavelodören från skorstenarna,
garveriernas fräna lutlukt blandas med förruttnelsen från de
överbelamrade kyrkogårdarna som inte har plats att begrava
alla, utan istället travar man de döda på hög. Stanken är på
inga sätt unik för Paris, men eftersom staden är Frankrikes
största är det naturligtvis här stanken är värst.
Inte långt från benediktinerklostret Saint-Germain-desPrés som hela området är uppkallat efter, där Rue de Seine
korsar Rue de Buci, ligger källarkrogen Le Chevalier Noir
(Den svarte riddaren). Själva byggnaden är ett fyravåningshus
där de tre lokalerna i markplan innehåller ett perukmakeri,
ett finsnickeri och ett bokbinderi. De tre övervåningarna
innehåller små och medelstora bostäder där stora familjer
trängs sida vid sida med sura enstöringar. En yttre trappa
leder ner till källarplan, och ovanför den kraftiga ekdörren
hänger en plåtskylt med inrättningens namn.
Den svarte riddaren är främst ett vattenhål för intellektuella och konstnärer, men ibland hittar rika borgare och även
en och annan adelsman till krogen för att släcka sin törst. I
lokalen är röken ofta tät och många är de som trängs mellan
bord och stolar. Rött vin, champagne, konjak och likör är alla
populära drycker, men den överlägset populäraste är husets
egenproducerade absint. Ägaren upptäckte tidigt att detta
läkemedel kunde säljas både till sjuka och mer vanliga kunder,
något som har gjort absinten till krogens specialitet. Den
gröna fen håller Den svarte riddarens kunder i ett järngrepp.
Rollpersonerna som befinner sig i Paris har efter en lång
dag i staden bestämt sig för att mötas på Le Chevalier Noir.
Mörkret har redan börjat falla när de sista av rollpersoner
anländer och tränger sig in i den välbesökta krogen. Som
tur är har de kommit över ett bås och det dröjer inte länge
innan en kypare med väloljad mustasch, smala axlar och

Hemligheten
Hela det här äventyret kretsar kring rollpersonernas försök
att ta reda på madame de Brasillachs hemlighet. Hur kunde
Sophie ena dagen vara på ruinens brant för att nästa dag ha
betalt sina skulder som om de aldrig funnits? Svaret är att
hon sålde sin själ till Djävulen, eller i alla fall så nära man
kan komma detta i denna värld. Sophie sökte nämligen upp
bankmannen Armand Montagul och bad om ett lån.
Armand gick med på att låna ut pengarna under en strikt
amorteringsplan, och under villkoret att Sophies halva av
Château de Brasillach skulle lämnas som säkerhet. Dessutom
var Sophie tvungen att bli Armands älskarinna så länge lånet
varade. Det var hårda krav för Sophie men hon gick med på
dem. Med de gamla skulderna borta och bara banklånet kvar
att betala började Sophie att samla ihop så mycket pengar
hon kunde. Hennes egendom och det hon kunde låna från
sin far räckte knappt till en amortering, så hon blev helt
enkelt tvungen att börja arbeta.
För en kvinna som Sophie som inte har mycket mer än
sin skönhet att leva på fanns det inte många val. Hon började
arbeta som kurtisan på bordellen Le Jardin de Aphrodite.
Som kurtisan för de ädla och de rika kunde hon tjäna stora
summor pengar under en vecka. Tillräckligt för att kunna
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Del ett: Markisen

och dottern ämnade flytta in på slottet. Bara tanken på att
leva under samma tak som hondjävulen Sophie och hennes
bastard till dotter får mitt blod att koka.
Sophie är en minst sagt vedervärdig kvinna, girig och
lömsk som få, och jag är inte ens säker på att Jeanne verkligen är Grégoires dotter. Det ryktas nämligen att Sophie
hade minst ett halvt dussin älskare som hon bedrog honom
med under deras korta äktenskap. Till råga på allt har hon
tagit sig friheten att kalla sig madame de Brasillach som om
vi vore gifta med varandra. Jag är också helt säker på att
Sophie åtminstone indirekt är skyldig till min bror död. Jag
kanske inte älskade Grégoire som jag borde, men han var i
alla fall min bror, och blod är tjockare än vatten. Så ni ser
att jag har hamnat i en riktig knipa. Vad jag behöver är er
hjälp att bli av med Sophie och hennes dotter innan deras
närvaro på slottet driver mig till vansinne. Vad säger ni, kan
ni hjälpa mig?”

trötta ögon kommer fram och under vad de vill äta och
dricka. Kyparen tar artigt emot rollpersonernas beställning
och försvinner därefter in i köket. Några minuter senare
återkommer han; först med drycken på en liten bricka och
därefter med maten på en stor. Med van hand serverar han
läckerheterna, och rollpersonerna kan låta sig väl smaka.
Vid slutet av måltiden kommer en man iklädd svart
överrock, läderhandskar och yvig kravatt in på källarkrogen.
Mannen sträcker på ryggen och tar av sig sin trekornshatt
så att den överdådiga peruken blir fullt synlig. Kläderna,
peruken och framför allt mannens hållning är alla tydliga
tecken på att han tillhör överklassen, säkert med tung börs
och fina anor. Kanske lite för fina för Le Chevalier Noir.
Mannen går fram till baren där han beställer krogens
absint. Han serveras snabbt ett glas med den gröna vätskan,
en sked, en sockerbit och en liten kanna med iskallt vatten.
Med van hand placerar mannen absintskeden över glaset,
därefter stoppas sockerbiten på skeden, och till sist hälls
vattnet över sockerbiten så att den upplöses. När sockervattnet blandas med absinten sker en reaktion som frigör
absintens speciella smak och arom, och den gröna färgen
blir dimmigt gul. När den lilla proceduren är över smakar
mannen av sin dryck och finner till sin belåtenhet smaken
mycket god. Den gröna fen uppsöker mannen för ett ögonblick men beslutar sig för att skona denne från sitt inflytande.
Mannen tar därefter sitt glas och börjar vandra genom
källarlokalen som om han vore på jakt efter ett ledigt bord.
När han får syn på rollpersonerna tar han tag i en ledig stol
och undrar om han får slå sig ner och samspråka med dem.
Mannen presenterar sig som markis Philippe de Brasillach,
intendent åt hans kungliga höghet vid Conseil Royal des
Finances, och han har ett delikat ärende som han tror att
rollpersonerna kan hjälpa honom med. Tackar rollpersonerna
nej lämnar markisen besviket källarkrogen och äventyret är
över. Bjuder rollpersonerna däremot Philippe att slå sig ner
sätter han sig och lutar sig framåt så att bara rollpersonerna
kan höra vad han har att säga.

Om rollpersonerna fortfarande är intresserade berättar Philippe att han vill att de tar reda på två saker åt honom. För
det första vill han veta hur Sophie lyckades betala alla sina
skulder. För det andra vill han att rollpersonerna snokar
fram något komprometterande som han kan använda sig
av för att bli av med Sophie och Jeanne.
Om rollpersonerna erbjuder sig att helt enkelt dräpa
Sophie kommer Philippe att förbjuda dem att göra detta
då en efterföljande undersökning skulle kunna leda tillbaka
till honom. Philippe måste dessutom först komma över
hela släktgodset innan man ger sig på Sophie. Markisen
anser att ett lämpligt straff för Sophie är att offentligt förödmjuka kvinnan, för att därefter se till att hon för alltid
lämnar Frankrike.
För rollpersonernas tjänster är Philippe villig att betala
vardera rollperson 3 sous/dag och en gemensam klumpsumma på 5 livres om de kan hitta de upplysningar han söker.
En extra bonus på 3 livres utlovas om rollpersonerna kan
utföra uppdraget på mindre än en vecka. Om spelledaren
vill kan rollpersonerna få köpslå om sin lön.
Accepterar rollpersonerna Philippes erbjudande berättar
han att Sophie har en lägenhet inte långt från Place Royal, på
Rue du Pont aux Choux för att vara mer exakt. Den bör så
snart som möjligt genomsökas i jakt på ledtrådar. En annan
god idé bör vara att förfölja Sophie för att ta reda på vad
hon gör om dagarna. Vilka besöker hon, när och varför?
Philippe misstänker att det inte kan vara tebjudningar med
saffranskringlor hela dagarna som Sophie ägnar sig åt. Har
rollpersonerna fler frågor försöker Philippe att besvara dem
så gott han kan.

”För ungefär ett år sedan dödades min bror i en duell med
comte de Candé. De båda duellanterna följde, av vad jag hört,
kodexen som gäller vid sådana dueller, och jag hyser därför
inget agg mot Grégoires baneman. Min bror var släkten de
Brasillachs svarta får, och personligen tyckte jag att han
oftast uppträdde som en riktig skitstövel. Hans bortgång
sörjdes av få och på begravningen närvarade bara jag själv,
Grégoires hemska fru Sophie, deras dotter Jeanne och en handfull andra släktingar och vänner.
Som förväntat ärvde Jeanne sin fars egendom, och tills
hon blir vuxen så är Sophie hennes förmyndare. Eftersom Grégoire dog bankrutt fanns inget kapital att prata om, däremot
ägde jag och Grégoire tillsammans Château de Brasillach,
familjens anrika släktgods några kilometer utanför Paris.
Efter begravning fick Sophie som förväntat min brors fordringsägare och ockrare efter sig, och jag hoppades därför att
jag skulle kunna köpa loss Jeannes del av slottet för en mindre,
men ändå anständig summa pengar. Döm av min förvåning
när Sophie berättade att hon betalt alla skulder, och att hon
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Råd till spelledaren
Det är viktigt för äventyret att rollpersonerna till en början
känner en viss sympati för Philippe och hans dilemma även
om han verkar vara en väldigt osympatisk person. Tänk också
på att Philippe hela tiden försöker sätta Sophie i dålig dager
genom att berätta hur girig, falsk och ond hon är. Det kan
därför bli en oväntad överraskning för rollpersonerna när
de sedan verkligen träffar madame de Brasillach.
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Del ett: Markisen

Ytterdörrarna

Del två: Lägenheten

Alla ytterdörrar är låsta nattetid, och för att ljudlöst öppna
dem krävs en uppsättning dyrkar samt ett lyckat slag för
F ingerfärdighet.

Det är inga som helst problem för rollpersonerna att hitta
till Rue du Pont aux Choux och huset där madame de Brasillach har sin lägenhet. Huset ägs av den åldrade monsieur
Fouquet, och är en sliten trevåningsbyggnad där den en gång
vita stenfasaden har börjat vittra och missfärgats av smuts.
Huset har numera en mörkgrå ton, och på sina håll växer
murgrönan vilt. För att skydda huset mot ovälkomna gäster
löper ett åtta fot högt järnstängsel parallellt med fasaden
som vetter mot gatan.
Eftersom monsieur Fouquet är sängliggande på grund av
sjukdom, har han överlåtit allt värdskap till sin syster Lisette.
Tillsammans bor de två på nederplan i hyresvärdens lägenhet,
mitt emot Sophies lägenhet. I huset finns det sammanlagt
fem lägenheter, samtliga uthyrda. De familjer och personer
som bor på våningarna två och tre håller sig mest för sig
själva och gör inte mycket väsen av sig.

Fönstren

Alla fönster består av åtta glasrutor som hålls samman med
järnförsedda spröjs. Fönsterna går inte att dyrka upp men
går att bryta upp med en kofot eller liknande verktyg. För
att bryta upp ett fönster utan att föra så mycket oväsen
att någon upptäcker en krävs ett lämpligt verktyg samt ett
lyckat slag för Styrka.

Väl inne

När väl rollpersonerna har tagit sig in i huset behöver de
bara säga att de är tysta för att de inte skall väcka någon
uppmärksamhet. Blir de under något skede upptäckta är det
troligast hyresvärdinnan Lisette som gör denna upptäckt.
Hon försöker först att försiktigt ta reda på vad som står
på, men när det står klart att det är inbrottstjuvar i farten
kommer hon att öppna ett fönster och ropa på hjälp. 1T10
minuter senare anländer en patrull gardister som gör allt i
sin makt för att återställa ordningen.

Hyresvärdinnan
Lisette Fouquet är en grisk gammal kärring som har mycket
att stå i. Förutom att sköta om huset tar hon även hand
om sin sjuke bror som vägrar att dö. Till råga på allt är
ekonomin minst sagt ansträngd på grund av alla doktorer
som har besökt brodern och ordinerat diverse kostsamma
hälsokurer som inte har visat sig fungera. Allt detta sliter
hårt på Lisette, men trots detta vakar hon över huset som en
hök. Bara hyresgästerna och deras vänner släpps in genom
ytterdörrarna. Objudna gäster och främlingar släpps absolut
inte in, och de schasas bort med kvasten om de inte omedelbart ger sig iväg.
Vill rollpersonerna ställa sig in hos hyresvärdinnan finns
det tre saker de kan göra. Det första är att tala gott om den
franske kungen Louis XIV och tala illa om den tysk-romerska
kejsaren Leopold I. Lisette hatar nämligen Tysk-romerska
riket sedan österrikarna dräpte hennes man i slaget om
Turckheim 1675, och hon ser Solkungen som Frankrikes
enda hopp att bekämpa det habsburgska barbariet.
Det andra de kan göra är att försöka kurera Lisettes sjuke
bror. Genom att vara eller påstå sig vara doktorer och ge
brodern en ordentlig hälsoundersökning, ställa diagnos, och
komma med en rekommenderad efterbehandling, kommer
Lisette att få respekt och förtroende för rollpersonerna. Det
tredje de kan göra är att muta Lisette med klingande mynt.
En muta på minst 5 sous kan få henne att släppa in rollpersoneran i Sophies lägenhet för en titt, under förutsättning
att de inte stjäl något.

Ledtrådarna
Det tar ungefär tre timmar att göra en ordentlig genomsökning av madame de Brasillachs lägenhet utan att väcka någon
uppmärksamhet. I lägenheten finns det sammanlagt sex
föremål som rollpersonerna kan tolka som ledtrådar. För
att hitta ett föremål måste spelarna säga var de letar efter
ledtrådar. Eftersom de olika ledtrådarna är mycket viktiga
skall det i de flesta fall inte behövas ett lyckat slag för S öka
för att finna dem. Här följer en lista över föremålen och
var de kan hittas.
» Kärleksbrevet (nattduksbordet): I nattduksbordets låda
finns det närmare hundra brev som vittnar om att Sophie för
en stor korrespondens med många personer i Paris societet.
De flesta av breven är av trivial karaktär som lyckönskningar,
gratulationer och gamla festinbjudningar. Det finns dock ett
brev som sticker ut en aning. Brevet innehåller nämligen
en hårlock och är en kärleksförklaring skriven av en viss
Thomas Saint-Cyr.
» Den röda boken (bokhyllan): Bland de hundratals böcker
som finns i bokhyllan finns det en röd bok som ser väl
använd ut och som dessutom är en aning kantstött. Boken
har titeln L’Édifiante och är vida känd för att rikta kritik mot
kungamakten. Boken har därför förbjudits av kungen, men
det finns ändå ett stort antal kopior som cirkulerar runt i
främst Paris, men även på andra orter. Om rollpersonerna
finner boken kan det hända att de tror att Sophie är inblandad
i någon sorts konspiration mot kungen.

Inbrott
Om rollpersorna inte går via hyresvärdinnan är inbrott det
enda sättet att ta sig in i madame de Brasillachs lägenhet.
För att inte bli upptäckta bör inbrottet ske nattetid, och
det krävs ordentliga förberedelser för att det skall lyckas.
Gör inte rollpersonerna de nödvändiga efterspaningarna
bör spelledaren bestraffa dem under själva inbrottet. Både
fram- och baksidan av huset har sina särskilda utmaningar,
och att bara ta sig in i huset är en rejäl utmaning.

Madame de Brasillachs hemlighet

» Inbjudan (skrivbordet): På skrivbordet finns en festinbjudan till Palais du Mollasciere. Grevinna Edith Mollascieres
dotter Marianne är nämligen debutant och skall introduceras

16

Del två: Lägenheten

till vuxenvärlden. Enligt inbjudan skall festen hållas dagen
efter rollpersonerna hittar den.

Kärleksbrevet
Kärleksbrevet och hårlocken har madame de Brasillach fått av
den unge Thomas Saint-Cyr, den sjätte sonen till greven med
samma namn. Thomas är trots sina fina anor en misslyckad
dramatiker vars pjäser bara sätts upp på mindre teatrar för
att hans far betalar teaterägarna i förskott. Ingen av hans
pjäser har överlevt en vecka innan de har fått läggas ner på
grund av dålig kritik.
Alla dessa motgångar har dock inte knäckt Thomas
dröm, han är fullt övertygad att om han bara hade den
rätta inspirationen så skulle han kunna skapa ett odödligt
mästerverk. Efter den fest där Thomas för första gången
träffade Sophie de Brasillach fick han en uppenbarelse. För
att avrunda kvällen satt han på Le Chevalier Noir och drack
alldeles för mycket absint. Det var då Den gröna fen berättade för honom att Sophie var den musa som han behövde.
Från det ögonblicket har Thomas varit förälskad i Sophie
trots att hon är några år äldre, har barn och är änka. Han
skriver dikter till hennes ära, han har uppfört en nattlig
serenad utanför hennes lägenhet (hon var dock inte hemma)
och han har skickat brev som förkunnar hans ärliga intentioner. Sophie är dock måttligt road av Thomas Saint-Cyr
och hans svärmerier. Hon har dock inte snoppat av honom
helt eftersom hans familj är känd för sin stora förmögenhet.
Om rollpersonerna vill prata med Thomas Saint-Cyr bör
han inte vara så svår att hitta. Thomas är en välkänd figur
bland adeln och teaterfolk, och rör sig någon av rollpersonerna i dessa kretsar känner de givetvis till denne yngling.
Annars kan Philippe de Brasillach komma till undsättning
och berätta att Thomas håller på sätta upp en ny pjäs på
Théâtre Impérial, en förfallen teater i området Quarter
Saint-Germain-des Prés.
När rollpersonerna kommer till Théâtre Impérial upptäcker de hur gammal och medfaren den är. Alla stolar är
nötta eller har synliga skador, belysningen är undermålig
och missriktad, ridån hänger snett och håller på att falla
ner och samtliga kulisser ser ut som om de borde bytas ut.
Trots detta försöker Thomas Saint-Cyr sätta upp sitt senaste
”mästerverk”. Han är för tillfället trött, irriterad och känner
inte för att svara på några frågor.
Han har långt ovårdat blont hår, orakad haka och svarta
ringar runt ögonen som tyder på att han inte fått mycket
sömn den senaste tiden. Det enda som kan få honom på
bättre humör är om rollpersonerna kan få hans oinspirerade
ensemble att engagera sig i hans pjäs. Det krävs gott rollspelande och ett lyckat slag för S kådespeleri för att lyckas
med detta.
På bättre humör föreslår Thomas att de kan prata vidare
på Café Procope, ett café känt för sin glass och sina kylda
drycker. Om detta inte passar kan rollpersonerna släpa med
Thomas till Le Chevalier Noir som ligger några kvarter bort.
Väl sittande vid ett bord beställer Thomas in absint för hela
sällskapet. Han berättar att det finns ingen bättre än Den
gröna fen när det gäller att lossa torra tungor.
Thomas har en hel del information om madame de Brasillach som han kan dela med sig av. Förutom gott rollspelande

» Pamflett (byrån): Under en hög med strumpor finns en
pamflett med information om en lyxkrog som heter Le Jardin
de Aphrodite. Av texten att döma är pamfletten bara reklam
och innehåller ingen information av större vikt.
» Kopparsticket (skrivbordet): Instoppad i en bok likt
ett bokmärke finns ett välgjord kopparstick i vykortsstorlek
föreställande Notre-Dame de Paris. På baksidan av kortet
står det: ”Det är aldrig för sent att bekänna sina synder”.
Kortet är undertecknat av en fader Ponthieu.
» Visitkortet (kakelugnen): Gräver någon i askan i kakelugnen kan denne hitta ett brandskadat men fortfarande läsbart
visitkort. Överst på visitkortet finns en symbol föreställande
en falk med en fyrklöver i sina klor. Under symbolen står det
”Banque Faucon/Montagul, Armand Montagul”.

Trådstumparna
Utan att någon vet om det har madame de Brasillach placerat
ut korta trådstumpar runt om i sin lägenhet. Tar någon sig in
i lägenheten är det omöjligt att inte råka förflytta någon av
dessa stumpar. När sedan Sophie återvänder till lägenheten
kommer hon att upptäcka att någon har varit där och rotat.
Hon höjer därefter sin uppmärksamhet och börjar hålla
utkik efter misstänkta personer.

Oväntad hemkomst
Om rollpersonerna av någon anledning dröjer sig kvar i
lägenheten eller om spelledaren bara vill djävlas med dem,
kan hon låta madame de Brasillach oväntat dyka upp vid
lägenheten. Rollpersonerna hör hur en nyckelknippa rasslar
till i lägenhetsdörren och hur en nyckel vrids om i låset. Av
någon anledning öppnas inte dörren omedelbart vilket ger
rollpersonerna 10 sekunder på sig att fly ut genom ett fönster,
vilka är enkla att öppna från insidan.
Om rollpersonerna tas på bar gärning kommer Sophie
att springa ut ur huset och ropa på hjälp. 1T10 minuter
senare anländer en patrull gardister till huset som gör allt i
sin makt för att återställa ordningen.

Del tre: Undersökningar
Efter genomsökandet av madame de Brasillachs lägenhet
kan rollpersonerna ha upp till sex ledtrådar som de vill följa
upp. Dessutom finns det undersökningar de kan göra, även
om de inte sökt igenom Sophies lägenhet. Varje ledtråd
tar rollpersonerna till olika delar av Paris och beroende på
hur de sköter sig kan de finna en hel del viktig information.
Det bör dock krävas en hel del mödosamt arbete innan
rollpersonerna lyckas lösa det mysterium som madame de
Brasillach utgör.
Varje undersökning är ganska enkelt beskriven och varje
spelledare skall känna sig fri att bygga ut dem i valfri riktning
beroende på rollpersonernas agerande.

Madame de Brasillachs hemlighet
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bör ett slag för Förhandla avgöra hur mycket information
som rollpersonerna får från Thomas. Spelledaren kan då
exempelvis dela med sig av en ledtråd per kvalitetsnivå. Listan
nedan är från den lättaste till den svåraste informationen
att komma över.

hon får. Från att ha varit instängd under stränga förmaningar,
släpps hon nu fri att själv utforska världen.
För att över huvud taget kunna ta sig in på festen behöver
rollpersonerna ordna med två saker. För det första måste
de skaffa fram en inbjudan. Om rollpersonerna inte har en
mäktig kontakt sedan tidigare är Philippe de Brasillach den
enda som kan göra det på så kort tid. Med sina kontakter
kan Philippe ordna med en inbjudan på några timmar. För
det andra måste rollpersonerna vara klädda i det senaste
modet. Deras kläder måste vara moderna, dyra och av bästa
kvalitet. De som kommer i något alldagligt eller föråldrat
kommer inte att släppas in på festen.
Enligt inbjudan hålls festen på Palais du Mollasciere, ett
pråligt palats på ön Île du Palais mitt i Paris. På grund av
de många fina gästerna är palatset välbevakat, och vakter
patrullerar runt och står stationerade på alla viktiga platser.
Detta gör det i stort sett omöjligt för någon ovälkommen
att smyga sig in på festen.
De som kan visa upp en inbjudan vid huvudingången
släpps in i palatset. En röd matta leder upp till de öppna
portarna där en hedersvakt på tolv vakter i ståtliga uniformer
tar emot gästerna. Går man igenom portarna kommer man
in i en mäktig välkomsthall, och bortom den skymtar en ännu
mäktigare festsal. Väggar, golv, tak, pelare och trappor är
uppförda i gulröd granit, som kompletteras på ett perfekt
sätt av vit marmor. Allt är ornamenterat och skulpterat in i
minsta detalj och på väggarna hänger gigantiska tavlor målade
av Frankrikes främsta konstnärer. Med jämna mellanrum står
höga golvkandelabrar med två dussin ljus vardera som lyser
upp salen som om man vore utomhus en solig sommardag.
Trots byggnadens enorma prakt är det inte den som drar
till sig uppmärksamheten. Istället är det gästerna som gör
det, ett hav av olika munderingar i alla möjliga färger. Där
finns adelsmän som tävlar i ett bära den största kravatten,
andra visar stolt upp en kraschan (ordentecken i form av en
stjärna) på sitt bröst, medan en tredje grupp bär välsittande
militäruniformer. Kvinnorna bär alla vackra klänningar.
Deras håruppsättningar är perfekta, och runt nackar, fingrar
och i öronen glittrar guld och ädla stenar.
Adelsmän och ambassadörer, präster och officerare, fruar,
döttrar och älskarinnor, alla är de där för att skåda Marianne.
Betjänter ilar omkring med brickor fyllda med konjak, rödvin,
champagne och givetvis de läckra smårätterna. Stämningen är
hög och kvällens värdinna, grevinnan Mollasciere, har burrat
upp sig som en påfågel. Hennes dotter Marianne skiner som
en sol i sin röda klänning med guldbrodyr.
På festen finns det över 200 gäster, men bara tre av
dem är av intresse för rollpersonerna. De tre är Sophie de
Brasillach, Thomas Saint-Cyr och Edith Mollasciere. Vill
rollpersonerna kontakta någon av dessa personer följer här
en kortare beskrivning över respektive möte.

» Sophie de Brasillach är en god vän till mig. Jag träffade
henne för första gången på en fest. Hon har en lägenhet i
ett hus efter Rue du Pont aux Choux.
» Den gröna fen berättade för mig att Sophie skulle bli
min musa. Hennes skönhet skall inspirera mig till att skriva
mästerverk. Hennes kärlek skall vara min drivkraft.
» Vad jag förstår är Sophie god vän med grevinnan Edith
Mollasciere. Hon vet säkert en hel del om vår kära madame.
Grevinnan bor i ett palats på ön Île du Palais.
» Sophie har en biktfader som predikar i katedralen NotreDame de Paris. Jag kommer inte ihåg hans namn men jag
minns att han var ovanligt ung.
» Sophie drivs av en inre eld. Vad som ger bränsle åt denna
eld vet jag inte. Jag tror dock att det har något att göra med
hennes döde make.

Den röda boken
Undersöker rollpersonerna den röda boken L’Édifiante (upplyftande) kommer det inte att leda någonstans. Själva boken
innehåller inga ledtrådar och den kan bara leda till elände då
det är en förbjuden bok. Visar rollpersonerna boken för en
bokhandlare, antikvarie, bibliotekarie eller annan intellektuell
person kommer de inte att ha något intressant att berätta
förutom att boken är förbjuden.
Risken är dessutom stor att rollpersonerna blir angivna
till stadsvakten eller gardet om de ställer oförsiktiga eller
olämpliga frågor. Likaså kan någon myndighetsperson finna
boken om de av någon anledning utför en kroppsvisitering
eller undersöker rollpersonernas ägodelar. Tuffa förhör i en
mörk källare är en självklarhet och det kommer att behövas
både kontakter och pengar för att inte bli dömd till dödsstraff i den efterföljande rättegången. Att inneha boken
räknas nämligen som brott mot rikets säkerhet.

Inbjudan
Om rollpersonerna vill kan de försöka besöka den fest
som grevinnan Edith Mollasciere håller till sin dotters ära.
Marianne som dottern heter har just fyllt 16 år och modern
anser att hon nu är mogen att introduceras till hovet och
vuxenvärlden. Marianne är vad som kallas för debutant, det
vill säga en ung kvinna som nått giftasåldern och som skall
visas upp så att alla ungkarlar kan avgöra om hon är ett gott
parti för giftemål. Under Solkungens regim är så gott som
alla övreklassäktenskap arrangerade av ekonomiska eller
politiska skäl, väldigt få av kärlek.
Hela festen kommer således att kretsa kring Marianne
som trots en nervös inledning älskar all uppmärksamhet som
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Sophie de Brasillach

Vill rollpersonerna samtala med Sophie under festen är hon
inte speciellt svår att uppmärksamma då hon bär en vacker
grön klänning med tillhörande solfjäder. Många av festens
gäster undviker Sophie för de ser henne lite som ett svart får,
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och hon har fortfarande dåligt rykte efter sitt vilda leverne
med Grégoire. Den enda som fullt ut respekterar henne är
grevinnan Mollasciere, som i stort är hennes enda riktiga vän
i världen. Under festen kommer det finnas många tillfällen
för rollpersonerna att kontakta Sophie. Hoppa till rubriken
Samtal med Sophie de Brasillach om de vill tala med henne.

Utan bilden skulle det bli svårt för rollpersonerna att hitta
fader Ponthieu om de vill prata med honom. Han har bara
levt i Paris i några år och inte hunnit bli speciellt välkänd.
För tillfället arbetar han för ärkebiskopen av Paris, Louis
Antoine de Noailles, i den välkända katedralen Notre-Dame
de Paris. Besöker rollpersonerna katedralen får de, om de
ger en allmosa till de behövande, det vill säga kyrkan, träffa
fader Ponthieu i locutorium (samtalsrummet).
Fader Etienne Ponthieu är en ung präst i 25-årsåldern
som ursprungligen kommer från västra Frankrike. Han är
alltid klädd i en enkel munkkåpa och runt nacken hänger ett
radband med tillhörande krucifix. Etiennes bruna ögon har
en naiv blick och hans svarta hår är klippt i en väldigt opassande pottfrisyr. Runt munnen växer ett välansat pipskägg
och under hakan kan ett stort oxrött födelsemärke skådas.
När rollpersonerna talar med fader Ponthieu är det enda
han berättar frivilligt att han känner Sophie de Brasillach.
Allt annat har sagts under bikt och där råder tystnadsplikt.
Etienne låter sig varken övertalas eller mutas. Vill rollpersonerna få ut mer information måste de på något påhittigt
sätt kidnappa prästen och tortera honom.
Ett förhör kan hanteras på olika sätt. Enklast är med hjälp
av aktivt motstånd. Förhöraren slår för lämplig färdighet,
beroende på metod som används för att få prästen att tala,
medan fader Ponthieu slår för sin Ego på 14. Låt spelarna
rollspela förhöret innan några slag avgörs. Eventuellt kan
riktigt brutal tortyr ge fader Ponthieu minus på sitt slag.
Samarbetar flera rollpersoner om förhöret slår alla ett varsitt
slag. Det med högst effekt används sedan.
Vinner prästen får inte rollpersonerna fram någon mer
information och kommer att vara övertygade om att han
har sagt allt han vet.
Spelledaren bestämmer exakt vilken information som
rollpersonerna kommer över om de vinner. Listan nedan är
från det mest troliga till det minst troliga som fader Ponthieu
avslöjar. Ju högre effektskillnad mellan hans och rollpersonernas slag desto bättre och mer information får de fram.

Thomas Saint-Cyr

Detta är kvällen som Thomas hoppas kunna förföra Sophie
och övertala henne att bli hans musa. Under festen kommer
han att göra otaliga försök att få Sophie i säng, men hon
kommer vänligt men bestämt att avböja alla erbjudanden.
Mellan sina försök vandrar Thomas till synes ointresserad
genom festsalen, fast han egentligen vakar över Sophie som
en örn, och inväntar ett nytt tillfälle.
Har rollpersonerna redan tidigare samtalat med Thomas
kommer han bara att hälsa på dem med en känslokall nick.
Har de inte samtalat med honom är premisserna likadana
som under rubriken Kärleksbrevet. Uppför sig någon av rollpersonerna elakt mot Sophie eller försöker förföra henne
kommer Thomas att se rött och utmana den skyldige på
duell. Hur denna dramatiska vändning fortsätter är upp till
spelledaren att bestämma.

Edith Mollasciere

Att få till ett samtal med Edith Mollasciere under festen
är inte det lättaste. Grevinnan är fullt upptagen med att
underhålla gästerna samtidigt som hon håller ett vakande
öga på Marianne. Hon är nämligen orolig att dottern skall
dricka för mycket och sedan skämma ut sig själv och familjen
Mollasciere, vilket inte får hända.
Det krävs gott rollspelande och ett lyckat slag för Förhandla för att grevinnan skall berätta att hon var väl medveten om att Sophie hade ekonomiska svårigheter, och att
hon därför rekommenderade henne att tala med en bankman
vid namn Armand Montagul på Banque Faucon/Montagul.
Därefter ser grevinnan att Marianne pratar med den notoriske kvinnotjusaren Claude de Meymac och beslutar sig för
att rädda henne ur dennes käftar. Samtalet är därmed över.

» Sophie de Brasillach kom till mig för ungefär fem månader
sedan. Först ville hon inte bekänna sin synder men jag
övertalade henne att befria sin själ genom botens sakrament.

Pamfletten
Pamfletten är till synes en ointressant publikation om en
lyxkrog. Om rollpersonerna ändå väljer att undersöka Le
Jardin de Aphrodite finns mer information att hämta i Del
fem: Bordellen.

» Sophie känner sig delvis skyldig till sin makes död. Kanske
skulle han ha levt idag om de inte tillsammans hade spenderat
hela sin förmögenhet på onödiga nöjen och lyx.

Kopparsticket

» Sophie hatar sin svåger Philippe de Brasillach, som i sin
tur anklagar henne för att vara en lycksökerska. Det är
detta hat som gör att hon vägrar sälja sin del av Château de
Brasillach till honom.

Ett kopparstick är en bild som tryckts med den så kallade
djuptrycksmetoden. På kopparplåt ristas motivet in och
sedan fylls färg i inristningarna, och när plåten pressas mot
ett papper överförs färgen och motivet blir synligt. Det
kopparstick som rollpersonerna kan hitta i madame de
Brasillachs lägenhet föreställer Notre-Dame de Paris vilket
alla som sett byggnaden genast känner igen. På baksidan
av kortet, skrivet med en snirklig handstil, står det att läsa:
”Det är aldrig för sent att bekänna sina synder”. Kortet är
längst ner undertecknat av en fader Ponthieu.
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» För att kunna betala alla sin skulder efter Grégoires död
har Sophie tagit ett lån på Banque Faucon/Montagul.
» Sophie är en hora. För att kunna göra amorteringar på
lånet har Sophie i största hemlighet prostituerat sig. Nattetid
arbetar hon på en bordell som heter Le Jardin de Aphrodite.

19

Del tre: Undersökningar

far Armand till Rue du Pont aux Choux för att besöka
madame de Brasillach. Armand blir omedelbart insläppt i
huset av hyresvärdinnan Fouquet och försvinner in i Sophies
lägenhet. Där inne stannar han i ungefär två timmar innan
han ger sig av.
Det första Sophie gör under Armands besök är att överlämna en stor summa pengar till bankmannen. Detta är en
amortering på hennes banklån. Armand bryr sig dock inte
så mycket om pengarna, det är räntan han är intresserad av.
Den betalas nämligen i natura och Sophie har gått med på att
vara Armands älskarinna så länge banklånet inte är återbetalt.
Vill rollpersonerna ta reda på vad som händer i lägenheten bör detta inte vara lätt. Armands livvakter vaktar
huset och hyresvärdinnan Fouquet håller som vanligt utkik
efter mystiska främlingar. Lyckas någon smyga sig fram till
sovrumsfönstret, som har igendragna gardiner, och lyckas
med ett U ppmärksamhetsslag, kan denne höra ljudet från
två människor som idkar samlag.
Om rollpersonerna verkligen vill få ut information av
Armand och vägrar ge upp sina efterspaningar får spelledaren
se till att denne lämnar Paris på en långväga tjänsteresa till
Geneve, så att detta spår dör och rollpersonerna inser att
de skall följa ett annat spår.

Visitkortet
Det brandskadade visitkortet i madame de Brasillachs kamin
har en äggul färgton. Pappret är ovanligt styvt och av god
kvalité vilket tyder på att det är tillverkat någonstans i Tyskland. Överst på visitkortet finns en symbol föreställande en
falk med en fyrklöver i sina klor. Under symbolen står det
”Banque Faucon/Montagul, Armand Montagul”.
Att falken med fyrklövern är Banque Faucon/Montaguls
symbol är inte speciellt svårt att lista ut. Det krävs dock ett
lyckat slag för Symbolkunskap för att veta att falken representerar släkten Faucon och fyrklövern representerar släkten
Montagul. Båda släkterna är av borgarklass och är kända i
Paris för sin rikedom.
Själva banken ligger två kvarter söder om Les Halles i
centrala Paris. Det är en stor grå monolit på fyra våningar
som sträcker sig mot himlen likt en huggtand. Byggnaden
påminner mer om ett fängelse än en bank och kanske är
det själva tanken.
Banken har öppet mellan 09.00-16.00 och vill rollpersonerna besöka Armand Montagul går det bra. Armand tar
själv emot rollpersonerna på sitt kontor samtidigt som han
tänder en cigarr. Genom cigarröken kan rollpersonerna se
att Armand är en kortväxt herre i 40-årsåldern. Han har
mörkt krulligt hår, mörka ögon och en tjock buskig mustasch.
När det kommer fram att rollpersonerna vill ha information
om madame de Brasillach blir Armand förgrymmad. Han
berättar ingenting om Sophie, inte ens att han känner henne,
utan kallar istället på bankens vakter som bryskt eskorterar
ut rollpersonerna.
Att få information från Armand Montagul bör vara en
mycket svår, för att inte säga omöjlig, uppgift. Tre livvakter
följer bankmannen var han än går och hans hem omringas
av en hög mur och ännu fler vakter. Han rör sig aldrig ensam
på stadens gator utan tar sin kalesch vart han än skall åka.
Oftast reser han bara mellan banken och hemmet, men det
händer ibland att han far på oväntad visit.
Om rollpersonerna har tillgång till hästar kan de förfölja
Armand och se vart han tar vägen. Ungefär en gång i veckan
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Avstickare till Château de Brasillach
Det är mycket möjligt att rollpersonerna får för sig att besöka
Château de Brasillach för att leta efter ledtrådar. Med Philippe
de Brasillachs hjälp kan de få tillgång till slottet medan Sophie
befinner sig i Paris, samtidigt som dottern Jeanne tas ut på
en picknick av barnflickan.
Château de Brasillach är ett renässansslott som började
byggas i slutet av 1500-talet och stod färdigt 1603. Själva
slottet är omgärdat av en hög tegelmur som förhindrar insikt
och som ständigt patrulleras av vakter.
Väl innanför järngrindarna kommer man till en lång allé
som leder fram till det mäktiga slottet. Tre våningar, 75 rum
och 15 trappor i vit sten ger ett mäktigt intryck för den som
inte är van vid adelns lyx. Innandömet är lika vackert som
utsidan med sina takmålningar, bladguldsornament och

20

Del fyra: Övervakning

för sig kan spelledarn slå 1T10 och läsa av tabellen nedan.
Det är helt upp till spelledaren att utveckla dessa händelser
med hjälp av de texter som redan skrivits om respektive
spelledarpersoner.

gobelänger med intrikata persiska broderier. Det är verkligen
som att stiga in i en annan värld.
Sophie och Jeanne använder personligen bara fyra av
slottets många rum. En nogrann genomsökning av de två
sovrummen, syrummet och kontoret tar cirka fyra timmar
men avslöjar inga hemligheter. Sophie är alldeles för smart för
att lämna viktiga dokument på slottet där hennes ärkefiende
lätt skulle kunna komma åt dem. Snopna får rollpersonerna
lämna slottet även om själva besöket var angenämnt.

Vad Sophie gör dagtid
1T 10
1-2
3-4

Samtal med madame de Brasillach

5-6

Om rollpersonerna använder sig av den direkta metoden och
vill samtala öga mot öga med madame de Brasillach innan
de vet om hennes hemlighet bör detta vara svårt men inte
omöjligt. Sophie kommer att vara mycket misstänksam om
främlingar vill tala med henne och de kommer genast att föras
till hennes lista över misstänkta personer. Om rollpersonerna
listigt förklär sig kan de undvika att hamna på denna lista.
Det samtal som rollpersonerna får till med Sophie
kommer helt att hållas levande av rollpersonerna. Sophie
kommer tidigt att visa sitt ointresse för rollpersonernas
babblande och bara svara på frågor av trivial natur. Försöker
rollpersonerna prata om Sophies privatliv kommer hon
omedelbart att avsluta samtalet. Endast om rollpersonerna
känner till hennes hemlighet kommer hon att lyssna på dem.

7-8
9-10

Sophie stannar hemma.
Sophie stannar hemma. Armand Montagul
kommer på besök.
Sophie besöker grevinnan Edith Mollasciere för
kaffe och skvaller.
Sophie besöker Notre-Dame de Paris och
samtalar med fader Ponthieu.
Sophie beger sig till Les Halles för att handla.

Övervakning kvällstid
Vid sextiden varje eftermiddag går madame de Brasillach
från sin lägenhet på Rue du Pont aux Choux till Le Jardin
de Aphrodite. Denna promenad går via välfyllda gator så
det bör kännas som en lätt uppgift för rollpersonerna att
förfölja henne. Bara om rollpersonerna har varit i Sophies
lägenhet och flyttat på trådstumparna behöver de lyckas
med ett L önndomsslag för att inte bli upptäckta. Hon är
då nämligen uppmärksam och håller utkik efter eventuella
förföljare.
Om rollpersonerna blir upptäckta skall de slå ett svårt
slag för S öka. Lyckas de märker de själva att Sophie har
upptäckt dem. Sophie låter sig dock inte drabbas av panik
utan går som vanligt till Greniers Parfymeri där hon skriver
en lapp som hon överlämnar till Jean-Pierre Grenier. Därefter
går Sophie hem som om ingenting hänt. Parfymmakaren
överlämnar, när kusten är klar, lappen till bordellmamman
Monique som läser den. På lappen står det bara att Sophie
känner sig sjuk och inte är förmögen att arbeta denna kväll,
hon hoppas att hon skall tillfriskna så att hon kan arbeta
följande kväll.
Om rollpersonerna inte blir upptäckta av Sophie går
hon som vanligt till Greniers Parfymeri och använder sig
av dörren som förbinder parfymeriet med bordellen. Går
rollpersonerna in på parfymeriet och frågar var madame
de Brasillach tog vägen säger Jean-Pierre Grenier att hon
lämnade butiken bakvägen i en väldig hast. Detta är dock en
svart lögn. Läs mer om Sophies relation till parfymmakaren
under rubriken Greniers Parfymeri.

Del fyra: Övervakning
Förr eller senare kommer rollpersonerna att besluta sig för
att övervaka och förfölja madame de Brasillach i ett försök
att få nya ledtrådar som de kan följa upp. Sophie vet om att
om hennes hemlighet blir känd för allmänheten så är spelet
slut. Därför gör hon allt i sin makt för att visa upp en fasad
av att hon efter några vilda ungdomsår har lugnat ner sig
och nu lever ett stilla liv som en gudfruktig änka och en god
mor. Ett dåligt rykte tar dock oftast lång tid att tvätta bort.
Speciellt i en stad som Paris.
Måndag till lördag befinner sig Sophie i Paris medan
hon på söndagar besöker sin dotter i Château de Brasillach.
Eftersom Sophie lever efter ett strängt tidsschema för att
kunna göra sina avbetalningar ser dagarna i Paris ungefär
likadana ut. Dagarna börjar med att Sophie stiger upp vid
lunchtid vilket inte alls är något ovanligt bland adligt folk.
Efter en bit mat stannar Sophie antingen hemma i sin lägenheten eller så ger hon sig ut på en kortare tur.
Vid sextiden är hon dock tillbaka vid sin lägenhet och
börjar sin vandring mot Le Jardin de Aphrodite. Hon stannar
därefter på bordellen till fyratiden på morgonen då hon
återvänder till sin lägenhet efter ett långt arbetspass. Efter
några timmars sömn börjar allt om igen, dag efter dag,
vecka efter vecka.

Upptäckta
Under den tid som rollpersonerna övervakar madame de
Brasillach finns det två sätt på vilka Sophie kan upptäcka
rollpersonerna. Antingen upptäcker hon själv hur de klumpiga rollpersonerna förföljer henne när hon vandrar genom
Paris gator, eller så berättar Jean-Pierre Grenier att några
främlingar besökte hans butik och ställde frågor om henne.
Oavsett sätt så blir Sophie förgrymmad. Hon antar, helt
riktigt, att det är Philippe de Brasillach som har sänt ut några
busar för att spionera på henne. Hon beslutar sig därför för
att gillra en fälla för de som förföljer henne.

Övervakning dagtid
Övervakar rollpersonerna madame de Brasillachs lägenhet
dagtid så måste spelledaren bestämma vad Sophie gör från
lunchtid då hon stiger upp och sextiden då hon går till bordellen. Om det är svårt att själv komma på vad Sophie har
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Sophies göromål
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är madame de Brasillach som med hjälp av den osedd kan
ta sig in i bordellen. För detta besvär får Jean-Pierre äran
att smiska Sophie på rumpan varje onsdag. Den gamle
gubben kan nämligen inte längre få erektion, men han kan
fortfarande njuta av att lära unga flickor att veta hut med
handflatan. Deras överenskommelse är en väl förborgad
hemlighet och båda gör allt för att den skall förbli så.

Nästkommande dag kommer Sophie att uppträda som
om inget har hänt. Vid sextiden lämnar hon som vanligt sin
lägenhet och börjar promenera genom stadens gator. När
hon är säker på att rollpersonerna förföljer henne kommer
hon att leda dem till en mörk gränd och skynda sig igenom.
Beslutar sig rollpersonerna för att följa efter slår fällan igen.
I slutet av gränden väntar fyra flåbusar på rollpersonerna
och så fort de klivit in i gränden smyger ytterligare fyra
upp bakom dem. Rollpersonerna är nu omringade av åtta
hantlangare i gränden. Flåbusarnas ledare ler lömskt och
säger: ”Vår fina madame tycker inte om att någon snokar i
hennes affärer”. Därefter går busarna till anfall. De har order
om att ge rollpersonerna rejält med stryk, men om möjligt
skona deras liv. Om det går riktigt illa för rollpersonerna får
en patrull från gardet dyka upp och rädda dem i sista stund.

Ett besök på bordellen
Att kliva in på Le Jardin de Aphrodite är som att kliva in i
den grekiska mytologin. Tar man sig bara förbi den björnlike
portvakten Otto med sin gigantiska böhmiska mustasch, står
man i en vacker salong där ett dussin vackra flickor väntar
på kunder som de kan passa upp.
En lite äldre och knubbig dam vid namn Monique möter
upp alla kunder och hälsar dem välkomna till Afrodites
trädgård. Är kunderna nya eller okända berättar Monique,
som är inrättningens bordellmamma, snabbt vilka regler
som gäller, vilket är: ”Slå inte flickorna, uppför er alltid som
gentlemän och betala för er”.
Därefter visar hon runt kunderna kring utbudet och
berättar om flickorna. Hon berättar också att för de som är
villiga att betala lite mer finns det kurtisaner vars skicklighet
i kärlekens konst bara överträffas av gudinnan Afrodite själv.
Nedervåningen av bordellen är till för de som vill äta,
dricka och samtala innan det är dags för den sexuella akten.
När tiden är inne beger man sig till övervåningen där många
rum är iordningställda för kopulation.
Första gången rollpersonerna besöker Le Jardin de Aphrodite vet de nog inte riktigt varför de är där. De kanske
inte ens vet att inrättningen är en bordell. Det bör därför
vara svårt för dem att hitta ledtrådar på bordellen innan
de flesta andra spår har runnit ut i sanden. Madame de
Brasillach finns normalt på bordellen måndag-lördag cirka
kl. 18.30-04.00. Om rollpersonerna kommer till bordellen
väldigt tidigt i äventyret får de under inga omständigheter
träffa på Sophie. Hon får då vara upptagen med en annan
kund eller så befinner hon sig helt enkelt inte på bordellen
av någon anledning.

Del fem: Bordellen
Le Jardin de Aphrodite (Afrodites trädgård) är en bordell som
har funnits i drygt 20 år. Eftersom prostitution är olagligt
i Paris visar bordellen upp en fasad av att vara en exklusiv
lyxkrog. Stadsvaktens och gardets officerare mutas med
klingande mynt och frinyp för att se mellan fingrarna för
etablissemangets verksamhet. Bordellens kunder är främst
adelsmän och rika borgare som kan betala för sig. Bordellen förvaltas av den smått mytomspunna bordellmamman
Monique som en gång i tiden själv var prostituerad, men
nu har tagit över skötseln.
De prostituerade är ett drygt tjugotal vackra flickor, främst
från Frankrike, men även exotiska skönheter från de franska
kolonierna. De prostituerade delas in i två kategorier. Den
första är de vanliga hororna som försöker avverka så många
kunder som möjligt under ett arbetspass. Den andra är de
så kallade kurtisanerna, erfarna kvinnor vars skönhet och
fallenhet i kärlekens konst tar många timmar, och ger kunden
en oförglömlig upplevelse. Sophie de Brasillach arbetar som
kurtisan, utklädd till en morisk skönhet.
De kunder som besöker Le Jardin de Aphrodite får
vara beredd på att det kommer att kosta. Kunderna måste
antingen vara fashionabelt klädda eller kunna visa upp en
tung börs för att över huvud taget släppas in. Priset för en
hora är 1 livre för en timmes underhållning. En kurtisan är
betydligt dyrare och kostar 10 livre för en natt. Eventuell
mat och dryck som kunden vill ha kostar fem gånger så
mycket som det normala priset.

Avslöjandet
Om någon av rollpersonerna ”besöker” kurtisanen som utger
sig för att vara en morisk prinsessa blir denna mottagen av
en vacker kvinna med förföriska mörka ögon. Håret är långt
och mörkt och hennes leende kan få den mest hårdföre att
smälta. Prinsessan är iklädd en halvt genomskinlig camisole,
luftiga turkosa harembyxor och gröna snabeltofflor. För
ansiktet bär hon en svart ögonmask som täcker halva ansiktet
och som hon aldrig tar av sig.
Hur detta möte utspelar sig är mycket upp till spelledaren
att avgöra. Har rollpersonen inte tidigare träffat madame
de Brasillach är det inte säkert att denne genast kan avslöja
att Sophie är den maskbeklädda kurtisanen. Kanske kan
rollpersonen ana att det är Sophie men måste bekräfta detta
genom att slita av henne masken. Alla sådana försök kommer
att bemötas med hårt motstånd och rop efter portvakten
Otto, som med stor hast kommer till undsättning. Har Sophie

Greniers parfymeri
Vägg i vägg med bordellen finns en parfymbutik som kallas
Greniers efter ägaren Jean-Pierre Grenier, känd över hela
Paris för sina exotiska dofter och sitt stora sortiment. JeanPierres butik och bordellen var en gång i tiden del av samma
lokal. Någon bestämde dock för länge sedan att dela upp
lokalen i två olika delar, en liten och en stor. I den lilla delen
finns Greniers och i den stora finns Le Jardin de Aphrodite.
Det enda som finns kvar från denna delning är en dörr
som förbinder de båda lokalerna. Dörren saknar lås och
används sällan. Den enda som egentligen använder dörren
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tidigare träffat rollpersonen kommer hon omedelbart att
känna igen denne om denne inte har varit eller är förklädd.
Är rollpersonen okänd kommer Sophie att ta emot denne
som vilken kund som helst.
Sophie de Brasillach är en utmärkt avläsare av karaktär
och vet omedelbart vilken roll hon skall spela för att förföra
sin kund. Det kan vara allt från den vilda älskarinnan till den
blyga oskulden. Hon har en tunga som tycks vara indränkt i
honung och hennes sätt är så behagligt att man nästan inte
kan tro att det är sant. Det normala är att Sophie engagerar
kunden i ett långt förspel för att hetsa upp denne till den
yttersta bristningsgränsen. När kunden knappt kan bärga
sig längre leder hon denne till sängen för sex av den högre
skolan. Efteråt känner sig kunden troligen fullständigt slut
men tillfredsställd.

besöka sin förre uppdragsgivare och meddela att de har
misslyckats med att avslöja madame de Brasillachs hemlighet.
Philippe kommer att bli besviken men betalar ändå rollpersonerna vad han är dem skyldiga. Med avsmak i munnen
tackar han dem för att de försökte men därefter hoppas
han att han aldrig skall behöva se dessa odugliga klåpare
igen. Det hela har varit ett stort misslyckande för Philippe
som nu har många olidliga år tillsammans med Sophie de
Brasillach att se fram emot.

Utpressningen
Fullgör rollpersonerna sina förpliktelser och är Philppe de
Brasillach trogen kommer de att göra sin uppdragsgivare
mycket glad. När markisen får veta sanningen om Sophie, det
vill säga att hon tog ett banklån med sin del av Château de
Brasillach som säkerhet och att hon för att kunna betala av
lånet började arbeta som prostituerad, spricker den surmulne
Philippe upp i ett stort leende. Han tackar rollpersonerna
för deras insats och ber dem möta upp honom följande
morgon klockan 06.00 utanför Sophies lägenhet för en sista
uppgörelse med den falska svägerskan.
Nästa morgon samlas rollpersonerna och Philippe som
kommer åkande i en kalesch fram till Fouquets hyreshus.
Hela sällskapet knackar på dörren och den morgonpigga
hyresvärdinnan Lisette öppnar dörren. Philippe tränger sig
omedelbart förbi kvinnan och börjar banka på dörren till
Sophies lägenhet. Hyresvärdinnan försöker protestera, men
när hon märker att hon pratar inför döva öron ger hon upp
och går in till sig.
Det är en morgontrött Sophie de Brasillach som öppnar
dörren. Hon har återvänt från arbetet bara någon timme
tidigare, och har precis hunnit somna. Rollpersonerna med
Philippe i spetsen klampar in i lägenhet och omringar den
stackars kvinnan som endast är iklädd nattlinne. Philippe
berättar i triumf att han vet hela sanningen och om den
kommer ut kommer Sophie Plantin för evigt att leva i skam
och vanära. Jeanne kommer att växa upp med vetskapen
om att hennes mor är en simpel hora och alla kommer att
spotta på henne vart hon än går.
När Sophie hör detta kastar hon sig på knä och ber
Philippe att visa nåd. Markisen skrattar bara och säger att
den enda chansen för Sophie att rädda ansiktet är att sälja
sin del av Château de Brasillach till honom till hans pris
och därefter lämna landet och det omedelbart. Philippe tar
fram ett kontrakt som en gråtande Sophie med en skakande
hand skriver under. Philippe tar nöjt kontraktet i sin hand
och kastar en penningpung med klirrande mynt på bordet.
Därefter ber han Sophie att klä på sig sina bästa resekläder och packa det viktigaste i en väska. Denna procedur
tar bara en halvtimme och därefter eskorteras Sophie ut
till kaleschen där Jeanne väntar på sin mamma. Philippe
berättar för Sophie:

Del sex: Upplösningen
Slutligen bör rollpersonerna ha alla bevis de behöver. Frågan
är bara hur de använder dem. Ställer de på något sätt Sophie
mot väggen eller om hon själv kommer fram till att rollpersonerna har avslöjat henne kommer hon att försöka göra
allt för att rädda sig.
Hon inser att spelet är över och kommer på sina bara
knän att be rollpersonerna att inte avslöja hennes hemlighet. Hon lovar guld och gröna skogar bara de håller tyst.
Sophie har dock inga pengar att erbjuda så i slutändan är det
rollpersonernas goda hjärtan som hon måste vädja till. Hon
kommer att berätta sanningen om sina ungdomssynder, om
Grégoires död och Philippes falska anklagelser och ondska
som vill driva henne och dottern Jeannie till fattighuset. Rollpersonerna bör nu ställas inför ett moraliskt dilemma. Skall
de vara Philippe trogen eller skall de byta till Sophies sida?

Byte av lojalitet
Oavsett varför rollpersonerna byter till madame de Brasillachs sida blir hon överlycklig och svär att vara deras vän
och förtrogna så länge som hon lever. Fyra år efter äventyret
avslutats har Sophie arbetat bort sin skuld och bosätter sig
i Château de Brasillach som planerat. Hovet kommer med
tiden också att ta henne i sina armar tack vare grevinnan
Mollascieres försorg. Sophie kan därmed bli en viktig allierad
för rollpersonerna i kommande äventyr. Med sitt säte i Paris
kan hon agera informatör, beskyddare och till och med
uppdragsgivare. Detta är dock ett helt annat äventyr som
måste lämnas därhän för stunden.
Skulle någon av rollpersonerna vara mycket rik och villig
att betala Sophies stora skuld, så uppgår den till 6 000 livres.
Denna gigantiska generositet till en i stort sett okänd kvinna
måste anses som ytterst anmärkningsvärd och bör leda till
nya förvecklingar. Sophie skulle hur som helst vara extremt
tacksam och om hennes räddare är adelsman och inte ser ut
som ett troll kan hon tänka sig att ingå giftermål med denne,
om spelledaren vill ta äventyret i den riktningen.
Ett litet problem återstår för rollpersonerna om de byter
lojalitet. Om rollpersonerna inte omedelbart lämnar Paris
utan sin utlovade lön från Philippe de Brasillach bör de
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”Denna vagn tar dig med högsta hastighet till Le Havre, där
går du ombord på ett skepp till Nya Frankrike där du stannar
och börjar ett nytt liv. Sätter du din fot åter i Paris så kommer
hela sanningen att komma ut, aller”.
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Med de orden rusar vagnen iväg i hög fart med Sophie
och Jeanne. Philippe ler triumferande när kaleschen har
kommit utom synhåll. Han tackar åter rollpersonerna och
betalar dem vad de enligt avtal har kommit överens om.
Därefter ber han rollpersonerna att komma ut till Château
de Brasillach följande dag för ytterligare en belöning som han
för tillfället vill hålla hemlig. Han ber dock rollpersonerna
att ta på sig sina finaste kläder och att de bör dyka upp vid
tolvtiden. Därefter vandrar han iväg mot sin arbetsplats,
finansministeriet.

Trots Sophies handlingar bör rollpersonerna få en chans
att överleva. När Sophie låser upp dörren till deras rum
kommer de rollpersoner som lyckas med ett svårt U pp märksamhetsslag vakna av att dörrlåset klickar till. Ingen
hinner dock reagera innan dörren öppnas och den tända
handgranaten kastas in. Dörren smälls igen med en sådan
kraft att alla som inte är döva vaknar. Sophie har dock gjort
ett litet misstag. Handgranaten hon använder sig av har en
15 sekunders stubin och detta ger rollpersonerna två hela
stridsfaser att agera innan den exploderar. De rollpersoner
som är yrvakna, det vill säga de som misslyckades med egenskapsslaget, bör bara ha halva antalet handlingar per stridsfas.
Även om tiden är knapp finns det många saker som
rollpersonerna kan försöka göra. De kan försöka kasta ut
handgranaten genom fönstret, de kan försöka hugga av eller
slita ut stubintråden, de kan kasta sig i skydd bakom någon
möbel, någon kan offra sig genom att kasta sig på granaten
eller något annat. Vad än rollpersonerna hittar på bör det
innehålla ett lämpligt färdighetsslag och det bör vara klart för
spelarna att deras rollpersoners liv hänger på att det lyckas.
Om handgranaten exploderar i rummet har attacken 19 i
chans att lyckas, då det är ett areaeffektvapen. Effektarean är
1,5 meter och granaten har skadevärde 0. Mer om bomber
och granater går att läsa i regelboken på sidan 260.
Tre stridsfaser efter att handgranaten har sprängts (eller
skulle ha sprängts) springer Sophie in i rollpersonernas rum
och börjar vilt hugga med sin dolk. Hon går bärsärkagång
och satsar allt på anfall och struntar i att parera. Hon anfaller
tills antingen hon eller alla rollpersoner är döda. Låt henne
få +10 på allt som går ut på att döda rollpersonerna och
-5 på allt som har att göra med försvar. Detta tack vare att
hennes drivkrafter har tagit över helt.

Hämnden

Man skulle kunna tro att historien om madame de Brasillach nu äntligen är över, men den har fortfarande kvar ett
ödesdigert kapitel. Sophie de Brasillach är inte en människa
som låter sig bli behandlad hur som helst. Hon har offrat
för mycket för att låta sig hunsas som en usel hund. Så fort
kaleschen kommit utanför Paris ber hon kusken att stanna
vid ett värdshus så att Jeanne kan få något att äta.
Medan dottern äter frukost tar Sophie tillfället i akt och
förför kusken. Sophie hyr snabbt ett rum och tillsammans
med kusken beger de sig dit. Väl inne i rummet trycker
Sophie kuskens huvud mellan sina bröst. I nästa ögonblick
har hon framme sin dolk och hugger kusken i ryggen, som
segnar ihop utan större oväsen.
Efter att med viss möda ha tryckt in den döda kuskens
kropp i garderoben och täckt över blodfläcken med rummets
turkiska matta beger sig Sophie och Jeanne tillbaka till Paris.
Sophie lämnar dottern hos grevinnan Mollasciere och beger
sig sedan till Les Halles för att köpa utrustning. Sophie har
av den mansdominerade världen knuffats över gränsen för
vad hon tål. Hon är helt besatt av att hämnas de oförrätter
som män har utsatt henne för. Inte ens kärleken till Jeanne
kan stoppa hennes vrede.
Redan samma eftermiddag beger sig Sophie till Château
de Brasillach, där hon efter en högljudd konfrontation med
Philippe dräper honom med sin redan blodiga dolk. Mirakulöst nog lyckas hon i förvirringen som uppstår undkomma
markisens vakter och återvänder till Paris. Nu återstår det
bara att hämnas på de som avslöjade hennes hemlighet.

Epilog
Hur allt slutar beror helt på vems sida rollpersonerna väljer.
Tar de Sophies parti blir Philippe naturligtvis mycket besviken. Hur han reagerar fortsättningsvis är sedan upp till
spelledaren. Visar det sig att rollpersonerna öppet stödjer
Sophie på ett eller annat sätt kommer han förr eller senare
att bli misstänksam, och till slut bli öppet fientlig. Oavsett
vilket är dessutom chansen stor att han kommer att försöka
hyra in fler snokare för att avslöja Sophie. Här finns med
andra ord plats för flera äventyr om spelledaren så vill.
Tar rollpersonerna Phillipes parti slutar det hela i tragedi.
När röken har lagt sig och madame Sophie de Brasillach
ligger död på golvet kan rollpersonerna försöka greppa vad
som har hänt. Vem var det som var de goda och de onda i
dramat? Vem drev en ensamstående mor till ett vansinnesanfall som slutade i tragedi? Vem skall ta hand om dottern
Jeanne nu när båda hennes föräldrar är döda? Vad var det
för belöning Philippe de Brasillach hade att ge?
Frågorna är många men svaren är få. Rollpersonerna bör
begrunda om de kunde ha agerat på ett annat sätt. Livet går
dock vidare, men det är med en viss avsmak över sig själva
som rollpersonerna plåstrar om de sårade.

Det nattliga överfallet

Attacken mot rollpersonerna kommer att ske sent på natten.
Genom en kontakt med Paris undre värld har Sophie de
Brasillach fått reda på vilket värdshus som rollpersonerna
övernattar på. Med kvinnlig list lurar hon värdshusvärden
att ge henne extranyckeln till rollpersonernas rum. Har
rollpersonerna tillgång till flera rum så är det nyckeln till det
rum där flest rollpersoner sover.
För att kunna anfalla rollpersonerna med en så stor kraft
som möjligt har Sophie inhandlat en handgranat. Hennes
plan är enkel, först smyger hon fram till rollpersonernas rum
och så försiktigt som möjligt låser hon upp dörren. Därefter
antänder hon handgranaten och kastar in den i rummet.
Efter explosionen rusar hon in i rummet för att sticka ihjäl
alla rollpersoner som har överlevt. Det är i alla fall planen.
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