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Sju böner om nåd eller blodshämd
Kriget för de sju, nu förlorat är
de beger sig hemåt, medsin slagna här.
För att skonasitt folk och sonasitt dåd,
de sänder sju brev, med sju böner om nåd.
En vädjan om mildhet, mot soldater och folk,
själva kan defalla, för segrarens dolk.
Menfram till vargen, budet ej når
och hären framåt, mot länderna går.
Ovetande om, de besegrades fred,
han hinner dem fatt, på dödens hed.
Desju slogs i grunden,i ett stort sista slag.
I Tirads historia, en sorgens dag.
i striden falla, soldater låg,
döda kroppar, vart man en såg.

Medsorg i hjärta och tung i själ,
vargen lyss, till vad fånge mäl.
Han förtäljer om brev, som kungar sänt
och frågar undrande, om det som hänt.
Vargen i tankar rider och stirrar med ilsken blick.
Han förstår nu varför, han ej breven fick.
Förrådd av något, som önskar blodspillan se.
Vargen förbannar och önskar död och ve”,
åt förrädaren själv och hela hans led.
För förrädarens skull, han förgäves stred,
mot konungar sju och hela deras här.
Av vrede och sorg betyngd han är.

Hem han kom, med ära och glam,
i folkets ögon, han kriget vann.
Mensnart, ett sorgligt bud han får,
att hiskliga dåd, sker i krigets spår.
Härolden såg, så många dö, kanske blev de ännu fler
En budbärare berättar, vad mera som sker.
"Gamla och unga skall sona defallnas lik.”
Soldater, med döva öron, för offrens skrik,
utför sitt värv och Illern färgas röd.
Att hysa förrädaren, blev bybornas död.

Byn som föll offer, nu sökerett svar.
de undrar som mest, vem förrädaren var.
Om hanilivet är, han skall finnas och dömas,
på blod skall kroppen tömmas.
Till allmän beskådan, hängs sedan hanslik.
Driv genom hjärtat, en påle eller spik,
så förrädaren aldrig, kan gå igen,
lugnet i byn, återkommer sen



VAR: Sandtäppan, Lindesberg
(Vägbeskrivning kommer efter anmälan)

NÄR: Måndag 12/6 kl 14.00
till. Fredag 16/6 kl 16.00

Arrangör: Enhörningen Postgiro:18 46 86 - 4
Panggatan 12
723 38 Västerås

Kontaktperson: oi är ell storl arrangörs leam:

Hasse
021-14 21 89

|
Hasse Ralf Per VMWicklas

Stefan Håkan Fred Terje

Pjär Kenneth Thomas Cecilia

;

Marie Jobanna Eva Mikki mf.

Su böner om nåd eller Blodsbämnd är ett medeltida-fantasy-Live där
rollspelandetprioriteras. Vapen och strid är någotfarligt som manfruktar och

används endast t nödvärn. Alofursten Kiron kallar sittfolkfrån när och

fjärran till den största sammankomsten i mannarminne,

Där stora ting skall tima, därfest, sång och dans och berättelser, avlöser

varandra I lägereldars sken.

Kungar och furstar skola mötas och rikens öden avgöras.

Krav :

> Du ska vara född -79 eller äldre.
(Du som är medlem och är född -80 har dock tillträde)

+ Du bori egettält, militär. paviljong, eller vanligt tält.
" Vapen- helst latex men tejp går an.
+ Bemöda er om kläder och utrustning.

Du är Vann! Välkommen till vårt Live om du accepterar våra regler och
respekterar det spelledaren säger. Läs regelhäftet, som kommerefter
anmälan om du inte redan har det.



Jövling
Byn som ligger långt in i den djupa skogen i norra
Tirad. Där som gran och tallstår stolta och den
vackra kungsömen seglarpå vindarna. Där växer
fram en viktig bandelsknut, och resande vilar utpå
värdshuset. "Värdshuset känt som det bästa I tjugo
socknar, där mjödet äro mustigt och pigorna granna,
och maten god

Det enda som fattas är deras namn. . Döp
värdshuset och byn. Bästa förslagen vinner Gratis
anmälnings avgift till Sju böner om nåd eller
Blodshämnd. Skriftliga förslag,

Tackar!



Kostnader

Anmälningsavgift för medlemmar
Du som är medlem innan den 30/4,
får 50 kr i rabatt och betalar därmed
den lägre anmälningsavgiften på 125 kr.

Anmälningsavgift för icke medlemmar

Mat (4 fru. 5 mid. )
Brunch Lördag

Buss från/till Västerås station
Måndag dit kl 10.00 hem Lördag kl 13.00
OBS: att Västerås bussen går hem först på Lördag!

(Tänk på att bussplatserna kan ta slut)

Buss från/till Lindesbergs station
Måndag dit kl 11.00 hem Fredag kl ca18.00

Regelhäfte obligatoriskt, om man inte redan har det
tyvärr tvingar tryckostnaderna tillen avgift, och istället för att
alla betalar det så, kan man spara sitt häfte och sia pengar.

Medlemskap -95

Medlemsrabatt för dig som är
medlem fr.o.med 1/5-95 får dra
av 35 kr av orginal avgiften,
(den för icke medlemar, alltså 175-35=145kr)

Sverok rabatt

Roll förslag :

Orcheri Uhraks orchstam
Mörkeralver i Legash's klan
Skogsalveri Kirons klan (många!)
Trubadurer (Jaaa, Gärna)
Bybefolkning
Spejare
Bönder
Rövare
Tjuv
Dvärgar
Näcken (1st)
Hober
Magiker (genom Akademin)
Helare (2 st)

125 kr

175 kr

225 kr
25kr

90 kr

50 kr

15kr

75 kr

-35 kr

-5kr

Legosoldater
Munkar/Nunnor
Adel
Riddare
Tiggare
Fiskare
Jägare
Handelsmän
Troll
Skavens
Skogsrå (1st)
Halv orcher
Ört kunskap (1 st)
Eget val



Den ideella tidningen för dig som är intresserad a
levanderollspel. På 36 A4-sidor kan du läsa =

dräktsömnadstips, debattartiklar, recept, livetips,
=

liveåterblickar, kalendarium, dikter och musik, kröni
köp/byt/sälj-marknad, annorlunda live mm. Livea inte

utan Féa. Du kan köpa lösnummer för 30 kr men detär
billigare att köpa 4 stycken (som kan vara både baknum-
mer och kommande nummer) för 80 kr (köp 4 menbetala
inte ens för 3!). Ränn till posten och betala på postgiro
639 9516-1, Féa Livia. Lika viktigt som namn och adress
är att du anger vilka nummer du köper. Tidningen kommer &fyra gånger varje år. Och du förresten, skriv en artikel!

Adressen: Samir Belarbi, Malmv 22B, 191 60 Sollentuna.
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SPELAR

DU

Nr142,3 o 5 Slutsålda.
Nr 4 Tema: Kampanj-
världar. Dessutom: Tips för
adelsdamer, vild-markstips,
blankvapen på live mm.
Nr 6 Tema: Nya tider,
dvs live som inte utspelasimedeltid eller fantasy.

"Innehåller även artiklar om
=+klädsöimnad och liveexperi
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Reserabatt endast till medlemar
var 5:e personfår gratis anmälan om man har 15 mil eller meratt
resa och är med i samma grupp.

Anmälan räknas giltig från betalningsdag. Ge oss en chansatt
göra storys så bra som möjligt genom att anmäla Dig i tid. Vi

kommer inte att skriva på din story förrens betalningen är oss
tillhanda, och vi skriver dem i den ordning de kommer till oss. Det
är många föranmälda redan, så skynda!
Sista anmälningsdagen är 19/5
efter detta accepteras inga anmälningar.

Anmälan är bindande och betalas ej tillbaka!
Pengarna betalas in på Enhörningens postgiro 18 46 86 - 4

Matsedel:
Mån.  Koällsvard: Ungspannkaka med sylt , Dryck

Tis. Fru: Vöjjpå - Te, Kaffe, Choklad; Juice osismörgåsar

Kvällsvard: Köttfärssås med bruten spagetti, Dryck

Ons.—Fru: se ovan
Kvällsvard: Skinka och potatissallad, Dryck

Tors. Fru. se ovan
Koällsvard: potatisgrätang med köttfärs, Dryck

Fre. Fru. se ovan
Middag: Varma "Dubbelbrön" medfyllning, Dryck

Det finns möjlighet att komplettera med:

Lör. Bruch. se ovan frukost + gröt eller pudding

För övrigt tillbanda båller värdsbuset drycker, och smårätter, gröt, smörgåsar och

efterätter och annat gott, till mycket humana priser.

" Glöm ej Sista Krogens Förbannelse 8-10/9 och Fruktan 3-5/11



Lite av det som händer hos Enhörningen 1995

Blodshämnd eller sju böner om nåd
Kampanj-världen fortsätter. Årets ”Flaggskepp”!
12 - 16/6
Om du är medlem anmälan 125 kr, annars anmälan 175 kr.

Fanan
Juni, ring så skickar vi utskick när det är dags att anmäla sig.
Nybörjar-Live, samt för de yngre som varit med en del. Ta med era kompisar
och visa hur kul det är med Live. Tipsa era småsyskon. CAnmälan 125 kr om du är medlem, annars anmälan 175 kr.

Midsommarfirande (Liveklädsel förstås!)
Vi människor träffas och firar och trivs på medeltida/fantasy-vis. C
Din karaktär skriver du själv, om du vill ha någon. huvudsaken är att du faller in i medeltida
sätt, precis som närdet är Live. Alla skall vara Liveklädda. Utanför kampanj-världen.
Utskick endasttill dem som anmäler intresse.
22/6 ankomst, 23/6 festdag, 24/6 hemresa.
Anmälan 25 kr om du är medlem, annars anmälan 75 kr.
För samtliga tillkommer en obligatorisk summaför festmat.
Kontaktperson: Johanna Bergstrand 08-733 12 90

Sista krogens Förbannelse
Skräckinspirerat Live i ”Sista Krogens” anda, vi som vardär har längtat efter ett nytt Live i

samma stil. Utanför kampanj-världen.
OBS; Begränsat antal deltagare, max 76 personer. Först till kvarn.........
Utskick endast till dem som anmäler intresse. &
8 -10/9 Anmälan 125 kr om du är medlem, annars anmälan 155 kr.

Fruktan 3
Kampanj-världen fortsätter. Gyllene tillfälle att fortsätta på sin roll.
Allhelgonahelgen 3 -5/11. Anmälan 100 kr om du är medlem, annars anmälan 135 kr.

Herrarna Ullers Jul-Gästabud
OBS: Begränsat antal. Går av stapel i december.
Utskick endasttill dem som anmäler intresse.
Anmälan 50 kr om du är medlem, annars anmälan 75 kr. För samtliga tillkommer en
obligatorisk summa för festmaten - det är den väl värd, utlovar herrarna Uller!
Kontaktperson: Nicklas Nilsson 08-733 12 90

Samtliga arrangemang är på Enhörningens Liveområde, Sandtäppan.
Kontakt 021-14 21 89 (om inte annat anges.)
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Jag betalar:
Anmälan för medlem före 30/4 T25kr OD

Icke medlem Anmälan 175 kr 0
Rabatt för medlem f.med 1/5 -35kr DO

Sverok-rabatt -5kr DO

Regelhäfte TISKA DO

Buss tur/retur Västerås 90kr O

Buss tur/retur Lindesberg 50kr OO

Mat 225kr DO

Brunch Lör 25kr DID

Medllemskap - 1995 TSK 0
+ Du kan om du vill skriva på omstående sida om din roll eller skicka ett brev


