Havshunger
Legendens fall

Tysta figurer rör sig genom Nordhamns
gränder, alla med sikte mot hamnen.
Skeppen vaggar långsamt i vågorna

I Zamtins huvudstad - Zelean - är liket
placerat i en bur som i sin tur ställts på en
vagn som rullar längst kullerstensgatorna.
Längst vägen har åskådarna samlats för
att få en skymt av en av de mest fruktade
piraterna på haven, Rå-Becka. Kroppen
fördes i hamn vid småtimmarna av ett litet
skepp som snabbt lättade ankar när
kroppen lämnas och belöningen kasserats
in. En sista gång förs hon framför
åskådarna, några är de som böjer sina
huvuden i respekt medan de flesta stirrar
på henne med fruktan och lättnad i
blicken. Hennes kropp förs ner till
hamningången och där hissas buren upp
som ett varnade exempel för havets
vargar, där skall hon hänga tills kropp blir
till ben som tillslut skall sänkas i havet på
en okänd plats.

medan månen och stjärnorna sprider sitt
spöklika sken över världen. En vakt går sin
rond utan att veta att det lugn som råder
snart skall förbytas till en helvetessymfoni.
Ekor rör sig långsamt mot det ankrade
skeppet medan männen på kajen gör sig
redo. Änterhakar seglar genom luften och
dunsen från den tyglindade metallen ljuder
dovt genom natten. Skeppsvakten rycker
till av ljudet men hinner inte ge ifrån sig
mer än ett stön till varning innan hans
livsblod spills över däcket. Där det nyligen
rådde lugn och ro råder nu kaos och skrik.
Skeppets besättning - de som fortfarande
är ombord - kämpar tappert men de är
oförberedda och i många fall nyvakna.
Deras ljus släcks för gott. Striden är kort
men intensiv och snart utropar Fransisco
de Indra sig till segrare och tar Blodiga
Vinden till sin.

Havet har blivit säkrare efter att Rå-Becka lämnat denna värld men än jagar Zamtins flotta
alla som bryter rikets lagar och söker lycka och rikedomar på vågorna. Även om havet är
stort och fortfarande till stor del står utan beskydd så har kaptener med mörka sinnen börjat
att undvika den Zamtinska kusten och söker byten på annat håll. De flesta Kaptener det vill
säga, för på Gigantens däck står McCain och ser ut över kusten och väntar. Han höjer sitt
glas till salut för en fallen fiende och böjer sitt huvud i respekt för en förlorad vän. När han
höjer sin blick ser han skeppen han väntat på och hur de sätter kurs mot honom. Ett
ondskefullt leende sprider sig över hans ansikte, han möter sin styrmans blick
”Förbered mannarna för att gå i land”.

Felipe drar handen över sin sabel, hans trupper är redo för den avgörande marschen. Hans
generaler står redo, trupperna beväpnade till tänderna och nya kanoner står blänkande och
väntar på avgörandet. Han ser dem i ögonen och var och en av dem möter hans blick och
böjer sitt huvud som tecken att de är redo. Felipe vänder sig mot den sista av sina
Generaler, - Emanuel - den mest fruktade av dem alla. Hans blick är tom och den nick han
ger är knappt synlig för ögat. Felipe drar en lättnadens suck innan han ger ordern, i
gryningen skall marschen mot huvudstaden påbörjas, den sista marschen för att avsluta
striden om Katagenas tron.

I norr långt från Kolöarnas säkra hamn
strävar det lilla skeppet mot vågorna. De
har seglat längre än vad de trodde var
möjligt. Med fara för livet har de trotsat
vågorna, snön och isbergen, men ryktena
om länder i norr driver dem vidare mot det
okända. Skräcken sprider sig bland det
lilla skeppets besättning när det
fasansfulla ljudet av is som skrapar mot
skrovet och hur plankorna knäcks. Det
kalla vattnet fyller snabbt det lilla skeppet
och det skoningslösa havet sväljer dem
och för dem mot deras kalla våta grav.

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: 28 april till 1a maj 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 25 april
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

