
 

Havshunger  
Nytt Blod  

 



Skeppets för klyver de mörka vågorna 
medan det lilla skeppet lämnar Katagena 
bakom sig. Kusten blir allt mindre och 
mindre tills den inte längre syns. I 
skeppets akter står en man vars blick är 
fäst på den punkt där han senast kunde se 
land, hans land. En man med tom blick. 
En man som hade segern i sin hand men 
kände den slitas ur hans grepp genom 
förräderi. En man vars hjärta brinner av 
hat och längtan efter hämnd. “Bastarden”, 
som han alltid kallats bakom hans rygg, är 
nu det namn de använder rätt i hans 
ansikte. Runt omkring honom kämpar de 
få lojala han har kvar. Kämpar för att 
rädda hans liv från drottningens vrede. 
Med kursen mot det öppna havet svär han 
att en gång återvända för att utkräva sin 

hämnd på alla de som tog hans rättmätiga 
arv från honom.  

 

 

 I Belize firar massorna att kriget är slut, ja, republikanerna räknar man inte med - de är så få 
och svaga att man inte behöver lägga en enda tanke på dem. I drottningens sal firas det med 
helstekta grisar och exotiska rätter från det nya landet. Drottningen strålar på sin tron och 
framtiden ser ljus ut. Men i skuggorna står en figur och ser ut över det samlande finfolket. 
Hans grymma blick sveper över massorna och ett leende spelar på hans läppar. Några av 
gästerna ser honom och viskar frågande, men för de flesta är han blott en skugga lätt att 
glömma. Få vet vem han är, men ryktena talar om hemliga sällskap som håller drottningen i 
hand. 

 

 



 

En annan plats, långt från skepp och kungliga salar, där ett ruckel vars väggar förlorar 
kampen mot den kalla havsvinden. Röken av opium och andra droger fyller det lilla rummet 
och de flämtande lågorna rör sig i den vind som besegrat väggarna. Ett litet sällskap sitter 
runt elden. Ledaren är en kvinna som har en död orm i sitt knä. Hon lyfter sin döda blick och 
möter de andra ”De skall betala, alla ska få betala”. Sällskapet nickar jakande. ”McCain ska 
jag spika upp i min mast. Bennett skall jag släpa i vattnet efter mig. Fransisco skall jag flå 
och Margast skall göras till mina viljelösa slavar!” Alla nickar och tystnaden ligger tung. ”Ge 
er ut, finn mig ett skepp, finn mig folk och kalla på mina allierade - de som finns kvar.” Hon 
lämnas ensam muttrande för sig själv, medan hon klappar den döda ormens huvud. 

  

 

I ett varmt och väl upplyst rum i 
Nordhamn, har Kaptensrådet samlats. 
Samtalet behandlar kriget med Madam 

Haj och Kol-Petras tvekan att välja sida, 
när så en knackning hörs. En man stiger in 
och lämnar över ett brev och ett ägarbevis. 
Kiara bryter sigillet och ett leende sprider 
sig över hennes ansikte. ”Mina vänner, 
strålande nyheter… Det var ett genidrag 
att skjuta Francisco. Han vill sluta fred och 
ger oss Änkesorg som gåva. Ska vi godta 
detta?” Samlingen nickar och snart skickas 
bud över hela Nordhamn att Fransisco 
Bartholomeus Rodriguez De Indro är en 
vän av rådet och att all osämja mellan 
parterna är lagda till handlingarna. 
Francisco är en ärans man, mer än 
välkommen till Nordhamn. 

 

Ljusen fladdrar och sprider sitt bleka ljus på Trossen, mörkret ligger tätt utanför fönstret och 
varje gång dörren öppnas kämpar ljuset och värmen mot nattens kyla. Madam Natt ser ut 
över rummen det är lugnt ikväll, vinter gör att färre skepp trotsar havets vindar och kalla 
vågor. I ett av hörnen sitter ett sällskap av Madam Hajs hejdukar och språkar, pärlan sitter 
vid dem. De verkar slutit fred Pärlan och Haj tänker Madam Natt när dörren öppnas och Mio 
en av Kapten Louis närmaste män stiger in. Madam Haj stelnar till en man tätt knuten till 
Kaptensrådets kaptener och ett sällskap kopplat till Madam Haj. Natt ger signalen att 
Trossens vakter skall göra sig redo men hennes oro är obefogad. Mio hälsar på sällskapet 
och sätter sig vid ett annat bord, Trossen är enligt de stridande parterna neutral mark och för 
stunden verkar båda sidor acceptera detta.   

 

  



Välkommen till Havshunger 
”Nytt Blodl” 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 riken0as 
utsända. 

 

PRAKTISKT 

När: 28e april till 1a maj 2023 

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 21a april 

 

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 
 

Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation 
 

http://havshunger.se 

 

 

 

 

 

 


