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Trummornas ljud ekar över fälten, följt av de taktfasta stegen av tusen och åter tusen fötter, 
hästar och kanoner. En armé i rörelse över Katagenas slätter, med sikte på Belicia och 
tronen, ledd av en man vars mor var drottning och han själv snart kung. I hans spår följer 
Katagenas största militära ledare och hans armé är tre gånger så stor om den 
självutnämnde drottningens egna styrkor. Filipe, känd som ”Bastarden” - vad han hatar detta 
namn. Snart ska han dock sitta på tronen och styra ett rike. Steg för steg rör sig armén mot 
huvudstaden, där det slutgiltiga slaget väntar.  

 

  

 

 

Flottiljen bestående av skeppen Lossy 
Polypus, Musculus Cetracea, Ophelia, 
Svalan och Margast, ledda av Kapten 
John McCain och hans flaggskepp 
Giganten och ytterligare tre av hans 
skepp, klyver vattnet utanför 
Gryningsöarna. Kursen är satt och målet 
är i sikte. Madam Voodoos sex skepp 
upptäcker dem för sent och inser att flykt 
inte är en möjlighet. Den strålande solen 
sprider en matta av gnistrande kristaller 
över vattenytan medan kanonernas sång 
förstör det lugn som tidigare rådde över 
havet. Luften fylls av skrik när skeppen 
drabbar samman och färgar det 
kristallklara vattnet rött av blod. Madam 
Voodoos drogade besättning kämpar sig 
genom skador som skulle oskadliggjort en 
normal person och trots sitt numerära 
underläge så tillfogar de den anfallande 

styrkan enorma förluster. Striden pågår 
större delen av dagen och när mörkret 
faller är Voodoos flotta till slut förstörd. 
McCain har förlorat två skepp och 
resterande skepp i hans flotta är svårt 
skadade.  

 

 



 

 

I Rindra brinner åter revolutionens eldar. Detta krigshärjade land som aldrig får ro. 
Medborgarnas uppror och rop om frihet har förbytts till förtryck under en ny elit. Men på 
landsbygden samlas de förtryckta åter och under nya ledare så tar de till vapen mot 
överheten. Ett namn som hörs allt oftare är Fritjof, vars grupp med frihetskämpar överfaller 
folkrepublikens representanter, domare och skatteindrivare. Det är en osäker tid, där de som 
kämpar för folkrepublikens framtid sover allt oroligare om nätterna av rädsla att bli nästa 
offer under Fritjofs nattliga raider. Samtidigt fortsätter jakten på de Stormfödda ihärdigare än 
någonsin efter förste medborgare Johans död. Hur Abigail skall kunna kontrollera situationen 
på alla fronter kommer bli en syn utan dess like.  

 

 

 

 

Solen gassar över den lilla byn vid kusten, 
vid första anblick ser det ut att vara vilken 
by som helst. Men de skepp som anländer 
har för många vapen och för många 
mannar i förhållande till sin storlek. Många 
av de sjömän som ses på kajerna bär 
tatueringar av en stjärna på sina kroppar 
och spår av ett liv till sjöss på sina anlete. 
I hamnens syltor träffas de över muggar 
med mörka blickar, de talar om hämnd 
och att ställa allt till rätta igen, återställa 
den ordning som en gång fanns.  

 

 

 

  



Välkommen till Havshunger 
”Legendens fall” i piratkampanjen Havshunger. Lajvet utspelar sig i en fiktiv 1700-tals värld i 
kaos där inbördeskrig rasar och piraterna dominerar haven. Bli en del av denna spännande 
värld där kartan fortfarande inte är ritad, bli en pirat, en upptäcktsresande eller en av rikenas 

utsända. 

 

PRAKTISKT 
När: 22 september till 25 september 2022 
Plats: Finnstigen utanför Hällefors, en 1700-tals stugby som utgjort rekvisita på flera lajv 
förut.  
Anmälan: Sker via hemsidan  
Pris: 750kr  
Boka mat: 650kr (Mer info, se hemsidan)  
Sista anmälningsdag för mat är 18 september 
Max 120st deltagare på arrangemanget, varav cirka 70st under hustak och 50st i eget tält.  

På detta lajv är alkohol tillåtet men i rimlig mängd. Dock enligt gällande 
alkoholtillstånd får egen alkohol ej medföras till området. Lajvet har därmed en 
18 års gräns 
 

 

 

 


