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Scen 6 
 
Då männen med knölpåkarn
Fido, Ezekiel och mannen s
vänster), medan Sir Cory öv
bakom dem. Kvällsdimmor
på bron till skuggfigurer mo
 

”Dumhet före viset se
kastar sig sedan huvudstupa
sitt svärd omkring sig i takt
slagen regnar över honom. H
knölpåkar träffar honom. Fi
han ifrån sig kommentarer s

 
”Ha,ha!” 
”Bra!” 
”Snyggt” 
”Oj, den tog!” 

 
Fighettos fotarbete är fenom
dem jagar hela tiden efter h
som talade till dem innan. S
djupt in i en skrikande mans
 
 ”Oj, ursäkta mig det v
 
Mannen faller dock blödand
sina tarmar. Fighetto (nu ga
flämtande och tittar på vara
 
 
Sar plockar upp något ur fic
shantiska svärd. Den mjölkv
på bron.  
 

”Du har fria händer at
 
Medan två av männen sving
som om han letade efter någ
lätt duckar undan dem. Sar 
Med blicken fäst på den lån
backa undan för slagen med
empelmysteriet - 

a rusar över bron formerar sig hjältarna snabbt. Philip, Sar, Store 
om kallar sig Fighetto står i bredd över bron (från höger till 
ervakar och leder striden från en mer taktiskt gynnsam position 

na som kommer krypande längs kanalerna förvandlar de stridande 
t lyktornas sken. 

r jag, nå väl. En garde! Må Launtra stå er bi!”, säger Fighetto och 
 in i striden. Han nynnar på någon sorts melodi medan han viftar 
 med denna. Han rusar igenom de anfallande skurkarna medan 

ans svärd flyger omkring utan att träffa någon, medan fler 
ghetto verkar dock helt orädd och i taktpauser i sitt nynnande ger 
åsom: 

enalt och hans dansar runt bakom de stridande skurkarna. Två av 
onom för att slå in hans skalle. En av dem är den senige skurken 
lutligen får Fighetto in ett rejält hugg och placerar sin svärdsspets 
 bröstkorg med orden: 

ar inte meningen.” 

e till marken med ryggen mot broräcket och försöker hålla inne 
nska blåslagen, med en rejäl bula och sprucken läpp) står 
ndra. Den gänglige skuren har mord i blick. 

kan och stoppar i munnen, medan han drar sitt otäckt vassa 
ita, vassa klingan tycks glöda vitt i skenet från lyktorna som sitter 

t ta hand om dessa oönskade kunder!”, ropar Sar till Store Fido. 

ar sina knölpåkar mot honom så tittar han sig oroligt omkring, 
ot. Två av männen svingar sina knölpåkar mot honom medan han 

hugger lite halvhjärtat mot dem med sitt svärd utan att träffa dem. 
ga, vassa klingan slår männen återigen mot Sar som fortsätter att 
 framgång. Sakta med säkert tvingar de dock honom bakåt. Sar 



hugger så uppåt med sitt svärd och hugger av den ena skurkens knölpåk inne vid fästet, som 
om den vore gjord av lakrits. Mannen står en stund förvirrat och tittar på trästumpen i handen. 
Den andra mannens knölpåk kommer dock farligt nära Sars huvud och han tvingas luta sig 
bak över broräcket för att undvika den. Snabbt hugger Sar tillbaka mot, återigen siktande mot 
mannens vapen. Denna gången träffar han dock lite fel, och hugger av handen vid handleden. 
Hand och knölpåk åker över broräcket, ner genom dimman och landar med ett plask i kanalen. 
Ägaren till dessa kroppsdelar och föremål tittar förfärat på sin stump och börjar sedan skrika i 
panik medan han stapplar bakåt med stumpen sprutande blod. Sar hinner dock inte göra 
mycket mer än att ta emot den andra mannens försök att tackla honom och knuffa iväg honom 
igen. De två står och tittar på varandra medan den tredje skriker i smärta och förtvivlan: 
 
 ”Min hand! Det svinet! Min hand! Hämta min hand!” 
 
Sar ser sig återigen nervöst omkring. 
 
 
Den Store Fido är inte en varelse med mycket till övers för ridderlighet eller fagra ord. Efter 
att ha letat efter den minsta, svagaste och gärna blindaste motståndaren nöjer han sig med de 
två skurkarna som försöker klappa honom med sina knölpåkar. En otäck kniv blixtrar fram 
och hela hans kropp böjs i hotfull ställning medan en djup rullande morrning hörs över bron. 
Innan männen kommit nära nog slungar han fram en fot och träffar den ena på de lite mer 
ädlare delarna. Denna viker sig dubbelt i smärta. Den andra svingar mot Fido med sin klubba 
som med lätthet på alla fyra kastar sig undan. Kniven viftas mot den kvarvarande mannen 
med en ylning, men träffar inte. Medan den första av männen försöker räta på sig för att 
kunna slå Store Fido fortsätter den andra att jaga den virvlande massan av hår, klor, kniv och 
morrningar utan lyckas få in ett slag. Det är tydligt att Store Fido försöker hålla sig nära Sar 
då han efter varje utfall återvänder till hans sida. Med måttot hellre en än två sparkar Store 
Fido den första mannen i skrevet igen så att han sätter sig på marken med ett tilltagande blått 
ansiktsutryck och olycklig min. Den andre attackeraren lyckas dock träffa Store Fido över 
armbågen. Ett snabbt gnyende hörs. 
 
 
Philip möter dock sina två motståndare med ett glatt skratt. Han blåser upp sig och stoppar 
undan den biten thombokorv han gått och mumsat på. Han gnider sedan händerna förnöjt och 
sliter åt sig lykta och fäste från broräcket. 
 
 ”Kom an bara, tunnisar!” ropar han åt dem. 
 
Två otäcka män med knölpåkar försöker fälla Philip. Den ena missar medan den andra träffar 
Philip rakt över ryggen med en damig duns. Den store Philip grimaserar lite men skiner 
siedan upp igen och klyver luften framför mannen med sin stållykta och säger: 
  

”He, he, he! Det här skall bli skoj.” 
 
De två männen fortsätter dock att svinga sina knölpåkar mot Philips massiva ben och träffar 
honom rakt över låret. De hoppar dock undan varje gång Philip svingar lyktan mot dem. Efter 
ytterligare två träffar av knölpåkarna ryter Philip till: 
 
 ”Oajj! Nu börjar jag bannemej bli lite arg!” 
 



Han avslutar meningen med att träffa en av männen rakt över svålen med lyktan som 
exploderar i moln av glas, gnistor och vriden plåt. Mannen står en stund med himlande blick 
och faller sedan ner till marken. Den andra mannen försöker träffa Philips huvud, men missar. 
Innan han hinner fatta sig har den enorma boccorden tagit ett steg fram och magat honom så 
våldsamt att han stapplar bakåt två meter. Nu är Philip arg och han slänger ifrån sig sin brutna 
lyktstång. Med händerna utsträckta som för strypning närmar sig det mänskliga köttberget 
skurken. 
 

”Din beagre dropping! Jag skall krama saften ur dig och trycka upp den där 
knölpåken…” 

 
 
Ezekiel ser till att hålla sig helt undan striden. Inte förrän den sista skurken kastar sig över 
honom med sin knölpåk hugger han tillbaka. Han inleder dock med att spotta en gul loska på 
sin otäckt smutsiga kniv. De två männen utväxlar några slag mot varandra innan den skabbiga 
och skitiga Ezekiel rör sig som en panter och får in ett riktigt lyckoslag. Med en blixtsnabb 
rörelse sätter han kniven i skurkens öga. När denna faller till marken skrikande i dödsångest 
kastar sig Ezekiel över honom. 
 
 ”Jasså du vill ha mer, scraggerföda!”, ropar han med skadeglädje. 
 
Han fortsätter sedan att hugga mannen flera gånger i bröstet med sin kniv. Det tar rent för 
lång tid för mannen att dö. 
 
 
Under hela striden står Sir Cory bakom de övriga och gastar ut order med sin pistil i högsta 
hugg. 
 

"Hindra de där svinpälsarna från att bryta igenom..."  
"Du skyddar högerflanken."  
"Håll era positioner soldater."  

 
Plötsligt hörs rop från gatan bakom dem. 
 
 ”Hallå, vad händer här! Upphör striden i sagessens namn! Yorder! Yorder! Till oss!” 
 
Ett par hundra meter upp längs gatan de kom ifrån kommer fyra yorder(stadsvakter) 
springande mot dem. Rösterna är fortfarande långt bakom de stridande och skurkarna med 
knölpåkarna tvekar för en sekund innan deras gänglige ledare ryter åt dem: 
 
 ”Nej! Ge dom här granthixerna (mycket illaluktande skalbagge) vad dom tål.” 
 
Efter det kastar sig de kvarvarande 6 skurkarna, som inte är nedslagna eller på något sätt 
lemlästade, återigen över hjältarna. 
 
 
Vad gör hjältarna? 
 
DEADLINE ONSDAG 1 AUGUSTI!!!!!  
 



 
Stridsregler (igen) 
 
Alla har ett hugg + en dodge/parering (samt en  
aning förflyttning) 
 
Någon av dem kan bytas mot en övrig manöver (svinga i takkronor, signature spectrum, få en 
sida av rubens kub grön etc)eller en snabb förflyttning (springa etc) 
 
I en strid skall man välja AGGRESSION MODE: 
Hugga fullt (dvs vanlig attack och vanlig dodge) 
Mesa sig     (dvs spara 1-40 attack poäng 
                    till sin dodge. Man parerar lite) 
Akta sig    (Undvika strid. Parerar fullt 40 attack 
                    poäng till dodge.) 
 
Hugg – Dodge = Skada – Rustning = HP tagna 
 
ALLTSÅ: Vad är era karaktärers mål i striden, er Agression  Mode (OBS Glöm inte att ange 
hur mycket som ev används till parering.) 
 
 
 
 

 

 
    STATUS 
Namn      Hit Points Penalty Isho 
David ”Sir Cory” Corolia III   34  0  2 
Philip ”The Dreglamon” Montneuf  49 38  0  18 1
Fidolfian ”Store Fido” de la Frolic  28 26  0  7 
Sar ”Director” Huston    57  0  6 
Ezekiel ”Scragger” Ferris   40  0  5 
Fighetto ”Fig” de Filipo 39 21 0 5 


