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B

önder är ju ett måste i ett medeltidsspel,
men vad håller de på med när de inte sår och
skördar, vallar får, lagar staket och går till kyrkan?
Det här oraklet är skrivet för att leverera de aktuella intrigerna i en by på landsbygden i Albion.
Du kan antingen använda det som en lista
med inspirationsmaterial och plocka in saker i
ditt spel, eller slumpa fram saker med hjälp av en
kortlek.
Idén med orakel kommer från spelet In a
Wicked Age av Vincent Baker. Där finns en särskild metod för hur oraklet ska användas. Resultatet brukar ge en bra grund för en kvälls spelande.
Här följer en lite fri tolkning på den metoden
som du kan testa med dina medspelare om ni vill:
1 Dra fyra kort och skriv av resultaten.
2 Gör en lista på de roller som går att utläsa,
både uttalade och antydda.
3 Välj en roll var från listan. Spelledaren
får resten av rollerna. Om ni vill spela
spelledarlöst så passar det bra att först ta
en roll var och sedan försöka samla flera av
rollerna på listan i samma person – kanske
är bonden som stulit reliken samma person
som suttit i skampålen tidigare?

4 Ge varje rollperson två mål enligt formeln
”Det vore bra för mig om [namn] [effekt].”
Exempelvis kanske min rollperson Fenella
har målen ”Det vore bra för mig om
Rhiannon blir dragen inför byarådet” och
”Det vore bra för mig om Fergus gav mig en
av sina grisar.” Eventuella spelledarpersoner
får gärna ha ett mål var de också.
5 Spela!
En del bönder äger den mark de brukar, andra
hyr av den lokala härskaren – troligtvis en riddare
som tjänar länsherren – eller klostret som finns
i närheten. Hyran betalas i pengar, arbete eller
en kombination av båda. De minst bemedlade
bönderna är de livegna och har som enda uppgift
att bo här och bruka jorden i ägarens tjänst.
I byn finns en kyrka som inte är färdigställd
ännu, och en vattenkvarn som ligger vid en å.
Runt omkring byn ligger åkrarna man odlar på
och allmänningarna där djuren får beta.
Rita gärna en liten karta över byn och området
omkring och lägg till några detaljer – inte minst
vad byn heter!

Orakel: Jord & blod
Ruter

Hjärter

E

Byns mjölnare, förargad över sin dåliga sittplats i kyrkan.

E

Två familjer i fejd efter en incident med viktade tärningar.

2

Hämndlystnad väckt av oförlåtliga smädelser som yttrats
på marknaden.

2

Ett armborst med pilar, placerat på ett vindsloft med utsikt
över marknadstorget.

3

Ett förfalskat gåvobrev som lovar klostret nyttjanderätt
över kvarnen.

3

Två pigor inför rätta dividerar om vem som slog vem först.

4

4

En grupp hantverkare som väntar på att få bygga klart den
halvfärdiga byakyrkan, men resurser saknas.

En grupp nunnor som söker ett gömställe för de förbjudna
böckerna de hittat i klostrets samlingar.

5

5

Den giriga abbedissan har börjat utvidga sin fiskdamm,
vilket hotar att förvandla böndernas finaste åkrar till
sumpmark.

Ett gränsmärke på en åker som flyttats lite i taget har väckt
ont blod mellan grannar.

6

Vargar har rivit fyra av fåren på allmänningen.

7

En handlare ertappas med stöldgods på marknaden.

8

En nyligen avliden bonde påstås ha donerat nästan all sin
mark till klostret, de efterlevande protesterar.

9

Två vallflickor från intilliggande byar gör anspråk på samma
upphittade får.

6

En flådd katt, uppspikad på porten hos byns rikaste familj.

7

En vävare vars föreställningar om världsalltets beskaffenhet
oroar kyrkan.

8

Ett spelbräde i guld och elfenben, upplöjt ur en åker.

9

En änka som kräver ersättning för att ha blivit anklagad
för stöld.

10 Skampålen vid korsvägen, tom och med uppbrutet lås.
Kn Ett läckande ladutak och det ruttnande spannmål det skulle
ha skyddat.

10 En upprorisk mjölnardotter vars visioner gjort att folk ser
henne som ett helgon.
Kn Sheriffen har ett horn i sidan till några av byborna och
försöker sätta dit dem för allt han kan komma på.
D

En tjuv blev fångad på marknaden, den andra är på fri fot.

K

Ett hemsökt gravkummel, känt för sina förmodade skatter.

Smeden anklagar grannfrun för att ha anlagt den brand hon
själv larmade om och hjälpte till att släcka.

Klöver

Spader

D

En vigsel med förhinder, brudgummen saknas.

K

E

En snickare som druckit upp betalningen för arbete han
inte utfört.

E

En fredlös kommer till byn om natten för att finna någon
läkekunnig.

2

Traktens bästa lera finns på den nye prästens mark, men
han låter inte längre krukmakaren hämta den där som hon
gjort i alla tider.

2

En vandrande skrivare kommer till byn, till synes mer
intresserad av njutning än arbete.

3

3

Prästen härjar och ställer till med oreda med svärdet han
vägrar lämna ifrån sig.

En pensionerad legosoldat befinner sig i trakten för att
försöka finna en bit mark att hyra.

4

4

Ett adligt sällskap på resa kräver mat och husrum.

En rik man från Cumbran hittas död, gömd under sten och
ris. Nu sitter någon och äter och dricker för hans pengar.

5

Högtidlighållandet av det lokala helgonet närmar sig och
bara prästen vet att reliken egentligen blivit stulen.

5

En änka med två små barn och god mark avvisar alla
frierier.

6

En nidvisa om den matglade abboten har börjat spridas.

6

7

Länsherrens skogvaktare ligger mördad på sin grannes åker.

Tre kandelabrar i silver, stulna från kyrkan, gömda i
en mjölsäck.

8

En grupp flagellanter passerar genom byn och predikar om
botgöring och världens undergång.

7

En klipsk jordemor söker orsaken till sjukdomen bland
de unga.

9

En vandrande lekare vars lik visar oroande tecken på en
begynnande farsot.

8

Stöddiga stadsbor som kommit för marknaden muckar gräl
med byborna.

10 Den enda bonden i byn som fått en god skörd.

9

En grupp pilgrimer på genomresa visar sig vara banditer.

Kn En ko som sinat har fått rykten om trolldom att florera.

10 Ett blodspår leder till klostrets fiskdamm. Abbedissan har
förbjudit nunnorna att tala om det.

D

Byns starkaste ynglig, trött på att ständigt bli utmanad,
söker lugn och ro.

K

En bonde som stulit kyrkans helgonrelik i hopp om att dess
kraft kan bota hans barn.

Kn En familj har beslagtagit grannens gris sedan den tog sig in
i kålgården och åt upp allt som växte där. I väntan på dom i
saken förekommer knytnävsslagsmål dagligen.
D

Byalaget bråkar om vilka som måste ta hand om de två
föräldralösa barnen.

K

En hoppfull bonde har betalat en ansenlig summa för
en kärleksbrygd.

