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Regnet smattrar över däck. Höstens vindar får havet att röra sig otåligt. Det blänker i indigo
och järn medan skrovet bryter dess vågor. På land prunkar skogarna i vermillion, bränd
umbra och karmosin. Med skogens färger saknar ingen solnedgången. Du drar ett djupt
andetag. Tjära från skrovet, krut från kanonerna, salt från havet.
Detta är ditt hem. I sol och storm, genom natt och dag, så är havet ditt hem. Du lutar dig ut
över relingen. Djupt nere i havet väntar Djuphavsfrun, dit alla sjöfarare kommer om de dör på
havet. Du blickar upp mot skyn. Där uppe finns Albatrossen, som tar med sig de som dör av
törst och sjukdom. Kanske är det fånigt piratskrock. Kanske inte.
Du hör det ropas bakom dig. Nordhamn har skymtats. Den hamn som ligger längst norrut, på
laglöst vatten. Här kan det mesta pack florera fritt, utan rädsla för världsliga makter. Istället
på denna ö, råder andra krafter.
Du tar ett steg tillbaka. Känner plankorna knarra under dina fötter. Du känner ditt hem, utan
och innan. Ingenting kan ersätta havet. Men det finns ändå en plats, som kommer nära. Du
vänder ryggen åt ön och dess höstfärger. Ser horisonten lösas upp i ett dis och får havet att
sträcka sig upp i himlen.
Nordhamn är ditt andra hem. Snart lägger ni an och en röst hälsar er;
“Välkommen i hamn!”

1620, september
Utanför ön Navet ligger Ridmans-skeppet i spillror. Nedskjutet. På ön har deras lokaler
skövlats och tömts. Handelshuset Ridmans, som länge varit det som härskat över
Nordhamn. Det var de som piraterna handlade med, de som satte priserna och de som var
piraternas gyllene livlina.
De finns inte längre. I resterna av deras
länsade hus, förstörda skepp och mördade
representanter, finner nya aktörer sin
plats. Skarpa Hajars handelshus, lett av
Magdalena Haj har börjat fylla
tomrummet. Men hon är inte ensam. Från
olika delar av världen börjar mer
ljusskygga handlare att röra sig till
Nordhamn. Piraternas byte är åtrått och
byte, ja byte finns det gott om.
I världsdelen Galvos har länderna splittrats. Det stora landet Arqél har förlorat land till
det nya landet Rindra och i inbördeskrigets kölvatten, finns det frukter att skörda.
Grannlandet Indorra rör oroligt på sig. Det viskas om att dess egen monark hålls fången av
landets religiösa ledare och söker ett sätt att fly.
Länderna i världsdelen Quilandar har börjat öppna sina gränser, framförallt Ruranmar.
Resurserna i Nordhamn lockar deras intresse och det viskas om en ny kapprustning.
Militärmakten Camilia ser vad deras grannar gör, och även de börjar rusta. Frågan är när
Zamtin skall följa efter i sina grannars fotspår.
I Katagena har drottningen och hennes familj mördats av revolutionärer. Nu råder ett
maktvakuum, där ingen sida har tagit makten. Den som är intresserad kanske kan bistå
endera sida, eller frossa i Katagenas splittrade armada. Skepp utan ledning är goda byten.
För den som är villig finns möjligheter. Krig och oordning är en tid då laglöshet frodas.
Detta är en tid, för pirater.

Välkommen till kampanjen Havshunger!
Den 1a oktober 2020 sker en av de årliga piratträffarna i Nordhamn, där alla
möjliga dumheter kan komma att ske. Mer information finner ni nedan:
Antal: 50 platser
Var: Finnstigen, 712 91Hällefors
När:
Incheck, 30 september (onsdag)
Lajvstart, 1 oktober (torsdag)
Utcheck & Städ, 4 oktober (söndag)
Mat: Förbokas i samband med anmälan, 500:Alkohol: Går att köpa på värdshuset, får ej medtas egen
Pris för lajvet: 200:Lajvet har 18 årsgräns.
Anmälan görs via hemsidan, www.havshunger.se
Betalning sker till: 5450-5821
Vid utebliven betalning kommer din plats gå vidare till väntande i kön.
Restriktioner gällande COVID-19
“Havshunger - Välkommen i hamn” ligger inom ramarna för större
sammankomster enligt riktlinjerna från FHM. Vi i arrangörsgruppen kommer se
till att hygienartiklar så som handsprit, våtservetter och restrikterad tillgång till
vatten kommer finnas tillgängligt.
Vi kommer att vid incheck, tillhandahålla olikfärgade band. Dessa kan knytas
runt överarmen för att påvisa hur bekväm du som spelare är med fysiskt nära
spel, gällande Covid-19. Att ej bära ett band, motsvarar det gröna bandet.
Rött - Ingen närkontakt, håll dig på 2 meters avstånd
Gult - Ok med viss kontakt, håll dig på 1 meters avstånd
Grönt - Lajva som vanligt, närkontakt ok
Vid uppvisande av symtom önskar vi att ni, med hänsyn till andra deltagare
stannar hemma. Arrangörsgruppen åhåller sig rätten att avvisa folk från eventet
om vi anser fara för andra deltagare.

Havshunger
Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation
http://havshunger.se/

