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Gwaq, vattnens betvingare 

I tretton år har den outtröttlige Gwaq arbetat för att 
besegra de fruktansvärda översvämningar som plågar 
Kina. I tretton år har han vägrat att återvända hem, 
trots att hans fru var havande, att hans son har frågat 
efter honom. » Oräkneliga är de som förlorat sina hem 
på grund av översvämningarna. Vilken rätt har jag att 
återvända till mitt hem om jag inte kan ge dem deras 
åter? « För tretton år sedan, fyra dagar efter att han 
äktat sin hustru, ålades han det jättelika arbetet av 
kejsaren, ett arbete som tidigare ålagts hans fader, som 
misslyckats. Gwaqs händer är täckta av valkar efter att 
ha arbetat sida vid sida med de många arbetare han 
förfogat över. Hans kropp är sliten, men hans rygg är 
rak. Han har byggt dammar och kanaler, klyvt berg och 
krökt floder, och till slut är hans arbete klart. När han 
gör sig redo att avsluta och återvända hem nås han av 
nyheten: Kejsaren är så imponerad av hans dygd och 
hans arbetssamhet att han utsett Gwaq till sin 
efterträdare. Gwaq skall inte längre vara blott minister 
Gwaq; han är nu Den store Gwaq, förste kejsare av en 
ny dynasti. 

Alla de som arbetat med honom fäller tårar av glädje 
och stolthet. Alla vet att landet inte kan önska sig en 
bättre kejsare. En enorm bankett anordnas för att fira 
det trettonåriga arbetet, för att ta farväl av minister 
Gwaq, och för att fira hans kröning till kejsare. 
Banketten skall uppvisa all den agrikulturella rikedom 
hans kanaler och dammar har möjliggjort, och de som 
arbetat med honom samlas för att hylla sin vän och 
kejsare. Alla bär de äkta glädje i sina hjärtan, men 
också undran över hur den nya dynastin kommer att 
bli. 

Den här berättelsen utspelar sig över 2 000 år före Jesu 
födelse, i ett Kina som inte på över 1 000 år kommer att 
bära detta namn, som aldrig hört talas om Lao Tzu, om 
Konfucius eller Buddha, som inte känner till någon 
jättemur, som inte lärt sig dricka te eller smida järn. Det 
är en tid höljd i mysterier, en tid som Konfucius skulle 
se tillbaka till som en tid när visdom och god sed 
härskade.  Ni som gestaltar i denna tid uppmuntras att 
inspireras av den rika österländska kultur och historia 
som finns, men med vetskapen att det mesta av denna 
tid har gått förlorat, så var kreativa och frukta inte att ta 
er friheter.

En notering om språket 
I detta spel har jag använt mig av ett 
rekonstruerat uttal av fornkinesiska, 
efter Baxter-Sagart-modellen. Uttalet av 
detta sedan länge utdöda språk är 
mycket oklart, och med säkerhet finns 
det många felaktigheter. Jag har 
dessutom förenklat något och gjort val 
där forskarna är osäkra. Detta 
rekonstruerade språk är heller inte det 
som talades under den tid då Gwaq 
(mandarin Yu, kantonesiska Geoi) skall 
ha levt, utan åttahundra år senare. Det 
är dock det språk som talades på den 
tiden då de första bevarade 
berättelserna om Gwaq dyker upp, så 
det är på många sätt ändå passande. 

Jag har använt mig av bokstaven q för 
att signalera ett glottalt stopp (ʔ), och av 
bokstaven h för att signalera 
faryngalisering (lˤ > hl, kˤ > kh), samt en 
apostrof  för att signalera uppdelning i 
stavelser (motsvarar bindestreck eller 
punkt i Baxter-Sagart-noteringen). Jag 
är inte lingvist och detta är ett rollspel, 
inte en avhandling, så se definitivt inte 
detta som en auktoritet. 

Teckensnittet som används för de 
kinesiska tecken som används heter ⾦
⽂⼤篆体 och motsvarar ungefär de 
bronsinskriptioner som återfunnits från 
Gwaqs tid och fram till den tid då 
fornkinesiskan talades. Teckensnittet för 
överskrifter på svenska heter Frente H1 
(www.frente.cc).

En notering om kön och historicitet 
Bland rollpersonerna finns endast fyra som har ett definierat kön: 
Gwaq, hans hustru och son, samt hans partner Qik, då dessa är 
(pseudo-) historiska figurer. Många av de andra personerna kan 
kännas som att de troligtvis är män, och historiskt sett är det 
antagligen mer troligt, men berättelsen spelas ut i en historisk period 
vi känner till ytterst lite om, och potentiellt i en övernaturlig tidsålder 
som aldrig existerat. Det är upp till er att avgöra hur sådana frågor 
behandlas, och jag tänker inte lägga mig i det.

http://www.frente.cc


Värdighet 
Varje rollperson börjar med ett antal markörer, beroende 
på rollpersonens sociala status. Dessa representerar en 
rollpersons respekt och värdighet i andras ögon. För att 
allting skall gå harmoniskt till behöver en viss hierarki 
hållas, där personer med högre status har mer värdighet 
än personer med lägre status. Under interaktioner kan 
värdighet byta plats, baserat på de närvarande 
personernas handlingar. En idealisk interaktion innebär 
noll förändring av denna värdighet. Till exempel, om en 
person av högre status ger en gåva till en person av lägre 
status innebär detta en transferering av värdighet 
tillsammans med gåvan. Mottagaren bör då svara med att 
visa sin tacksamhet och underkastelse, förklara sig ovärdig 
av den dyrbara gåvan, för att på så sätt sänka sig igen och 
ge tillbaka denna värdighet. Om mottagaren accepterar 
gåvan utan dessa artighetsfraser kommer det att verka som 
att personen av högre status underkastar sig personen av 
lägre status, och balansen är rubbad, vilket illustreras 
genom att givaren avslutar interaktionen med mindre 
värdighet (markörer) och mottagaren med fler. 

Om denna balans rubbas alltför mycket, kommer 
konsekvenser att ske i form av hur andra interagerar med 
personerna ifråga. En högstatusperson som förlorat sin 
värdighet kommer att få svårt att vinna andras respekt och 
välvilja, och andra högstatusperson kan börja undvika hen 
för att inte associeras med denna respektlösa person. 
Skvaller och rykten florerar. Personen har tappat ansiktet. 

Följande handlingar innebär en transfer av värdighet: 

• Någon ger en gåva till eller gör en tjänst för någon 
av lägre eller samma status. 

• Någon förklarar sig själv ovärdig och upphöjer sin 
samtalspartner, visar överdriven tacksamhet, strör 
stora komplimanger, och så vidare. Vanliga smärre 
komplimanger som fungerar som socialt 
smörjmedel innebär ingen transfer av värdighet; 
det är bara allmän hyfs. 

• Någon avvisar ett råd eller en bön om en tjänst 
från någon av högre eller samma status. 

• Någon talar till någon av högre status som en 
jämlike. 

• En förolämpning, insinuerad och dold i ödmjukt 
språk. 

• En öppen förolämpning. 

• Trots/uppror/vägran mot person av högre status. 

• Bestraffning av en person med lägre status. 

• Vägran att dricka ett glas när någon vill skåla med 
dig. 

I slutänden är alla 
transaktioner av värdighet 
subjektiva, och det viktiga är 
hur andra uppfattar dem. 
Det går inte att sätta 
specifika regler för allt. I spel 
fungerar det så att en spelare 
som uppfattar det som att en 
transferering av värdighet 
har skett (enligt listan ovan 
eller av någon liknande 
anledning) flyttar en markör 
från den ena spelaren till den 
andra. Om det hela är allvarligt 
kan flera spelare flytta markörer 
för en och samma handling. Om ni 
bara är tre spelare kan en spelare 
flytta upp till två markörer för samma handling. 

Exempel: Arbetaren Khet talar med Gwaq, och säger: »Denne enkle 
arbetare vore tacksam om hans majestät kunde erbjuda de som hjälpt 
honom med hans storverk en varsin plätt land att bruka nu när deras 
arbetskraft inte längre behövs.« Jag, som varken spelar Khet eller 
Gwaq, tycker att han är lite väl direkt med tanke på att han är en 
enkel arbetare som talar med självaste kejsaren, och flyttar en markör 
från Gwaqs spelare till Khets. 

Alternativregel: Om ni är många och vill spela ut detta 
mer som ett kammarlajv kan ni låta personerna som har 
själva konversationen själva hålla koll på hur deras 
värdighet flödar fram och tillbaka. Använd dock 
fortfarande någon sorts markörer för att åskådliggöra 
flödet av värdighet mellan gästerna. 

Förutom ovanstående finns det även ett par till regler 
gällande uppförande och värdighet: 

• Om du använder ett omodifierat personligt 
pronomen för att referera till dig själv eller dina 
nära (jag, vi) så förlorar du genast en markör 
värdighet som går tillbaka i den allmänna pölen, 
om det inte är ett intimt samtal mellan vänner 
utan andra närvarande. I offentliga sammanhang 
används formler som "Er ödmjuke tjänare", "Jag 
ovärdige" eller "Denne enkle man". Kejsaren 
använder dock "vi" som personligt pronomen för 
sig själv, utan bestraffning (men aldrig "jag"). 

• Om du använder ett omodifierat pronomen för 
att referera till någon av samma eller högre status 
(du, ni) så tappar den personen direkt en markör 
värdighet som går tillbaka i den allmänna pölen, 
om det inte är ett intimt samtal mellan vänner 
utan andra närvarande. I offentliga sammanhang 
används formler som "Ers/hans (kejserliga) 
höghet", "Den värdige framför mig", personens 
titel ("Herr minister", "Minister Lej") eller helt 
enkelt "Herrn". 
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• Om du vägrar att dricka ett glas när någon vill skåla 
med dig så går en markör från både dig själv och 
från personen som skålar med dig till den allmänna 
högen. 

• Varje gång du dricker alkohol lägger du till en 
(sexsidig) tärning till din tärningspöl. När du dricker 
ska du slå alla dina tärningar i din tärningspöl. 

⁃ Om du får ett par (två tärningar som visar 
samma siffra) så beter du dig något 
ovärdigt. Kanske säger du något opassande. 
Förlora en värdighet. 

⁃ Om du slår en triss gör du ett riktigt faux 
pas. Förlora två värdighet. 

⁃ Om du slår ett fyrtal kollapsar du av 
alkoholen och är utslagen. Förlora tre 
värdighet, och rollpersonen är inte längre 
med i spel. 

Strid 
Om det går så långt att någon tar till våld fungerar systemet 
såhär: 

1. Alla kombattanter placerar en varsin tärning 
framför sig. Flera personer än två kan delta i samma 
strid, men samtliga rollpersoner kan aldrig delta; 
minst en måste stå utanför (eller delta utan att 
räknas). 

2. Deltagarna börjar fritt att beskriva sina handlingar i 
striden. Beskriv rörelser, attacker, beskriv hur ni tar 
smällar eller undviker, etc. Inget är finalt i den här 
delen av striden, men skador kan absolut 
uppkomma. Ni avgör själva om ni vill lägga er på en 
mer jordnära nivå eller på fullskalig wuxia. 

3. De spelare som inte deltar kan när som helst lägga 
till en tärning till valfri kombattant. Varje spelare 
kan endast lägga till en tärning. 

4. När den siste icke deltagande spelaren lagt sin röst 
(tärning) så slår deltagarna de tärningar de har 
framför sig. Den enskilt högsta tärningen är vinnare. 
Är denna lika konsulteras den näst högsta, och så 
vidare. Saknade tärningar räknas som noll. 
Tärningar för deltagare på samma sida räknas inte 
samman på detta, så en person med två tärningar på 
6 och 2 vinner över två motståndare som har 6 
respektive 4 på sina enskilda tärningar. Om ingen 
vinnare kan koras på detta sätt måste striden 
avbrytas eller på annat sätt avslutas utan tydlig 
vinnare. 

5. Deltagarna beskriver gemensamt avslutningen på 
striden. 

Spelets gång 
Först och främst, läs upp introduktionstexten ovan så att alla 
har koll på bakgrunden. Välj sedan var och en en rollperson 
från den lista som finns. Normalt bör någon spela Gwaq, 
men det är inte obligatoriskt. Om ingen spelar honom så 
kommer han fortfarande att delta i banketten och kan spelas 
av vem som helst i de tillfällen då han dyker upp. Han 
kommer också att ha sina egna värdighetsmarkörer och kan 
få mer eller mindre värdighet under spelets lopp precis som 
en rollperson. Om någon spelar Tonq eller Hmerq så finns 
explicit övernaturligheter. Om ingen spelar någon av dessa 
så kan det hela vara en rent historisk tillställning. Avgör 
detta gemensamt. Tala lite tillsammans om vilken nivå ni 
vill lägga er berättelse på när det gäller detta. 

Förklara reglerna, dela ut markörer och börja sedan att 
beskriva platsen där banketten hålls. Turas om att säga en 
eller ett par meningar för att på så sätt gemensamt måla upp 
en bild av platsen. När ni känner att ni är redo, börja spela 
ut interaktioner. Det finns ingen strikt scensättning i det här 
spelet; hela spelet kommer att utspela sig under banketten, 
och ni kan hoppa fritt fram och tillbaka mellan olika 
interaktioner. Fråga varandra "Var är du medan de där 
håller på och pratar?" och "Jag drar dig åt sidan för ett litet 
privat samtal, går det för sig?". Se gemensamt till att alla 
spelare får utrymme. 

Förr eller senare kommer banketten att vara slut. Detta kan 
ske på ett av två sätt: 

1. Ni känner gemensamt att det är ett bra ställe att 
avsluta. 

2. Ni har nått en på förhand utsatt tid, eller ni måste 
avsluta för att någon måste lämna spelet. 

Det är möjligt att någon rollperson försvinner ur spel, 
antingen för att hen slagit fyrtal på alkoholtärningarna och 
kollapsat, eller för att hen blivit dödad eller tillfångatagen i 
en strid. Om ni tycker att det är ett lämpligt ställe att 
avsluta, gör så. Om inte, kan den spelare som nu är utan 
rollperson utan problem plocka upp en ny rollperson och ge 
sig in i matchen igen. 

När banketten avslutas, titta på hur de olika personernas 
värdighet ser ut och prata lite om konsekvenserna av detta. 
Dels blir det såklart konsekvenser för personen ifråga – en 
person som blivit förödmjukad och lämnar festen utan 
värdighet kommer kanske att undvikas av sina gelikar, som 
inte vill associera sig med hen – men det kommer också att 
bli konsekvenser för Gwaq och hur han ses som kejsare. Hur 
kommer adeln att se på en Gwaq som höjer upp en enkel 
arbetare och förödmjukar en adelsman? Hur kommer hovet 
att se på en Gwaq som ger adeln mer respekt än 
ministrarna? Diskutera detta gemensamt.



Hans kejserliga majestät, 

Den store Gwaq, vattnens betvingare 
Du är Gwaq, av många kallad "Den store". Din far var 
minister under den gamle kejsaren, ålagd arbetet att råda 
bot på de översvämningar som plågade landet. Han 
misslyckades och avrättades av den gamle kejsaren för 
denna synd. Du ålades sedan det arbete din far misslyckades 
med, och i tretton år har du arbetat med dina egna händer, 
tillsammans med en mindre armé av arbetare. Ni har byggt 
dammar och grävt kanaler, och arbetet är nu slutfört. Under 
dessa tretton år har du inte vilat och inte återvänt hem en 
enda gång, då du ansåg att du inte hade rätt till detta så 
länge människor förlorade sina egna hem på grund av 
översvämningarna. Din hustru födde dig en son strax efter 
att du gav dig av; en son som nu är tretton år gammal och 
som du inte träffat. På grund av ditt hårda arbete och din 
strikta pliktkänsla har kejsaren utnämnt dig till sin 
efterträdare istället för hans egen son. Även om du tekniskt 
sett är en minister har du ingen erfarenhet av livet vid hovet. 

Din plikt är att alltid sätta moralen och rättvisan högst, och 
att återbörda den enorma gåva som givits dig i form av 
kejsarämbetet genom att vara en så god och vis kejsare som 
du kan. 

 Vad är dina känslor inför att bli utnämnd till kejsare? 

Vad känner du inför din hustru och din son? 

Hur ser du på din egen ställning jämfört med arbetarna 
du spenderat så mycket tid med? 

Special: Du kan tilldela och frånta andra personer titlar, 
vilket höjer eller sänker den värdighet de förtjänar. Detta 
har ingen regelteknisk effekt, men bör speglas i deras 
värdighet när du eller andra interagerar med dem. 

Du börjar banketten med värdighet tio.

!

Hennes kejserliga majestät 
drottning Hla, Gwaqs hustru

Du är hustru till Den store Gwaq, som har arbetat i tretton 
år för att lösa landets översvämningar. När ni gifte er var 
han utstött och hans far avrättad av den gamle kejsaren, 
men han fick sedan det uppdrag hans far misslyckats med. 
Under dessa tretton år har Gwaq inte återvänt hem en enda 
gång, då han ansett att han inte har rätt till detta så länge 
folk går utan hem på grund av översvämningar. Du har fött 
honom en son som nu är tretton år gammal; en son han inte 
träffat. Gwaq har nu blivit utropad till arvtagare till 
kejsartronen: Du kommer att bli drottning och er son blir 
prins. 

Din plikt är att lyda och vara trogen din make, men också 
att se till din och dina barns värdighet och framtid. 

Har du varit trogen Gwaq under dessa tretton ensamma 
år? 

Vad anser du om att plötsligt bli drottning? 

Var ligger dina sympatier: Hos hovet, adeln eller folket? 

Special: Du kan en gång under banketten höja eller sänka 
Gwaqs värdighet med upp till tre genom att tala väl eller illa 
om honom i hans frånvaro. 

Du börjar banketten med värdighet åtta.

$

Prins Khijq, Gwaqs son 
Du är tretton år gammal, född efter att din far påbörjade 
arbetet med översvämningarna, och du har aldrig träffat 
honom. Banketten är det första tillfälle du haft att se hans 
ansikte. När han nu utropats till kejsare blir du upphöjd till 
prins. 

Din plikt är att lyda din far, vara en förebild som prins och 
förbereda dig på att en dag ta över som kejsare. 

Vad är din åsikt om Gwaq? 

Vem här har bekantat sig med dig under din uppväxt? 

Vad tycker du om att bli prins? 

Special: Om du gör något som skulle få dig att förlora 
värdighet till den allmänna pölen så är det istället din far 
som förlorar den. 

Du börjar banketten med värdighet sju.

%
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Mäster Qik, Gwaqs partner 
Liksom Gwaq utseddes du av kejsaren till att försöka bota 
översvämningarna och ni har i tretton år arbetat 
tillsammans. Dock är det Gwaq som blivit hyllad för arbetet 
och Gwaq som blivit utsedd till kejsare. Du uppfann flera av 
de tekniker som använts för att kontrollera vattnet. 

Din plikt är att se hur du kan vara behjälplig den nye 
kejsaren, men också se till din och arbetarnas framtid. 
Många av dem har inget land att återvända till efter tretton 
år i arbete. 

Vad tycker du om Gwaqs belöning? 

Har du erhållit någon belöning? 

Hur har din relation varit med arbetarna och med hovet 
under dessa tretton år? 

Special: Du kan en gång under banketten höja din egen 
värdighet med två genom att låta någon annan (en arbetare, 
en allierad) berätta om en episod där du räddade många liv 
under arbetet med fördämningarna. 

Du börjar banketten med värdighet fem.

'

Minister Lej, ceremonimästare 
Du har färdats från hovet för att tillkännage att kejsaren 
utnämner Gwaq till sin arvtagare istället för sin egen son, 
vilket traditionen påbjuder. Gwaq har vunnit respekt genom 
sitt hårda arbete, sina fasta principer och de otaliga liv han 
räddat. Gwaq är minister, men har inte spenderat någon tid 
på hovet, då han spenderat all sin tid på plats där arbetet 
sker, tillsammans med arbetarna. Hans far var också 
minister, men avrättades då han misslyckades med uppgiften 
som Gwaq nu har lyckats med. 

Din plikt är att upprätthålla etiketten, organisera 
ceremonier och se till att allt som sker, sker på ett korrekt 
och propert sätt. 

 Vad är din åsikt om Gwaq? 

Vilken tradition, princip eller etikettsregel håller du allra 
högst? 

Vad är hovets åsikter och krav? 

  

Special: Du kan höja samtliga närvarandes värdighet med 
ett, och din egen med två, eller samtligas med två, och din 
egen med tre, en gång under banketten, genom att hålla en 
ceremoni. 

Du börjar banketten med värdighet sex.

( Mäster Khet, arbetare 
Du är av enkel börd och har arbetat i Den store Gwaqs 
projekt att stoppa översvämningarna. Genom hårt arbete 
har du vunnit hans respekt och han har använt dig som 
arbetsledare. Gwaq är mycket populär hos folket, inte bara 
för att han stoppat de översvämningar som plågat dem 
sedan urminnes tider, utan även för att han själv umgåtts 
med och arbetat med dem, och själv har grävt och arbetat 
så att hans händer är fulla av sår och valkar. 

Din plikt är att lyda dem som står över dig, men även att se 
till din och dina arbetskamraters framtid. Efter att ha 
arbetat i tretton år har många inget land eller ens familj att 
återvända till. 

 Hur har det varit att arbeta under Gwaq i dessa tretton 
år? 

Vad är dina åsikter om adeln och hovet? 

Hur ser din familjesituation ut? Har du något hem att 
återvända till? 

Special: Du kan en gång under banketten sänka valfri 
persons värdighet med två genom att tala om hen med 
någon annan, som om ni var jämlikar. 

Du börjar banketten med värdighet fyra.

)

Ambassadör Hlek 
Du kommer från ett närliggande rike. Din kultur är något 
annorlunda från detta folks. Du är utsänd som en 
representant för att främja din egen konungs intressen. När 
du hörde att Gwaq blivit utnämnd till ny kejsare skyndade 
du hit. 

Din plikt är att försvara ditt folks och din konungs intressen. 

Hur länge har du befunnit dig i detta land? 

Vad är dina åsikter om landet, kulturen och folket här? 

Vad har ditt folks relation varit med den tidigare 
kejsaren? 

Special: Du kan en gång under banketten höja din egen 
värdighet med två genom att visa upp föremål, 
underhållning eller något annat imponerande från ditt 
hemland. 

Du börjar banketten med värdighet sju.

*



Furst M'tsu, värd 
Du är av ädel börd och styr stora marker, som greve under 
kejsaren. Din mark är den som sist blivit räddad av Gwaqs 
arbete, och även den mark där Gwaq själv bor och därfrån 
han och hans familj härstammar. Eftersom arbetet nu är 
klart hålls banketten på dina ägor. De olika adelssläkterna är 
en viktig maktfaktor i riket, och om kejsaren förargar dig 
kan du starta ett uppror för att kullkasta honom, då du har 
många soldater. Huruvida ett sådant uppror lyckas beror 
främst på huruvida du lyckas få med dig många andra 
ädlingar. Den tidigare kejsaren har varit generös mot adeln 
och ni har haft mycket frihet och makt vid hovet. 

Din plikt är att upprätthålla din och din släkts värdighet, att 
försvara din och adelns privilegier och att söka fler. 

Vad är din relation med Gwaq och hans familj, som levt 
under ditt beskydd? 

Vilka privilegier är viktigast för dig att behålla eller 
tillskanska dig? 

Hur goda är dina relationer med övriga adelssläkter i 
riket? Är ni sammansvetsade eller i konflikt? 

Special: Du kan höja din egen värdighet med två, en gång 
under banketten, genom att presentera läckerheter och dyrt 
vin. 

Du börjar banketten med värdighet sex.
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Hmerq, Vattendrake 
Du är en vattendrake. Du har lekt och färdats i de fria 
floderna i århundraden. Du har sett människorna bebo 
dessa land och bruka marken. Nu har de dämt upp floderna 
och byggt artificiella kanaler för att bemästra vattnet. Du 
kan inte längre leka fritt. Du har kommit hit till banketten 
för att träffa mannen som utfört detta arbete. Du har 
makten att åkalla regnet, och om du inte gör det kan landet 
istället lida av torka. 

Du har inga plikter. Du är en fri och obunden varelse. 

Vad tycker du om människorna? 

Hur har du förklätt dig? 

Vem här har tidigare visat dig den respekt du förtjänar? 

Special: Du kan en gång under banketten höja din 
värdighet med sex genom att visa din sanna form. 

Du börjar banketten med värdighet i enighet med din 
förklädnad: Fyra för en person av folket, sex för en 
minister eller ädling, eller åtta för en medlem av det 
kejserliga hushållet.

,

Furst Trung, Prinsens bundsförvant 
Du är av nobel börd och vän till prins Stangkwin, som av sin 
far, den tidigare kejsaren, ansågs ovärdig att bli hans 
efterföljare, varpå Den store Gwaq blev utnämnd istället. 
Prinsen kunde naturligtvis inte själv komma till denna 
bankett; det vore att tappa all sin värdighet, men du har 
kommit hit. Du tillhör även en av de större adelssläkter som 
kontrollerar mycket land och som ofta är i konflikt med 
hovet om sina privilegier. 

Din plikt är att vara lojal mot din vän, men även att se till 
att du, din släkt och adeln i allmänhet har goda relationer 
med den nye kejsaren. 

Vad tycker du själv om prinsens värdighet, jämfört med 
Gwaq? 

Hur är prinsen och Gwaq ansedda bland resten av 
adelssläktena? 

Vem här anser du stå i skuld till prinsen? 

Special: Du kan en gång under banketten höja din egen 
värdighet med två genom att åkalla prinsens namn och 
berätta om hur nära du står den (gamla) kejserliga familjen. 

Du börjar banketten med värdighet sju.
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Tonq, Krongq-khongs utsände 
Du är här under förklädnad, utsänd av Krongq-khong, den 
store människohövdade orm som hemsökt landet och som 
varit orsaken till många av de översvämningar som Gwaq 
nu har förhindrat. Gwaq dödade Krongq-khong minister 
Sangmeruq, den niohövdade ormen, och du är hitsänd för 
att hämnas. 

Din plikt är att hämnas förödmjukelse som åsamkats din 
mästare. 

Är du en människa eller något annat? 

Vem här är du vänligt inställd till och varför? 

Vad var din relation med Sang-meruq? 

Special: Om du deltar i en strid har du i grund två 
tärningar istället för en. 

Du börjar banketten med värdighet i enighet med din 
förklädnad: Fyra för en person av folket, sex för en 
minister eller ädling, eller åtta för en medlem av det 
kejserliga hushållet.

.



Gäster på banketten 

Hans kejserliga majestät, Den store Gwaq, vattnens betvingare 

Hennes kejserliga majestät drottning Hla, Gwaqs hustru 

Prins Khijq, Gwaqs son 

Mäster Qik, Gwaqs partner 

Minister Lej, ceremonimästare 

Furst M'tsu, värd 

Mäster Khet, arbetare 

Ambassadör Hlek 

Furst Trung, Prinsens bundsförvant 

Tonq, Krongq-khongs utsände 

Hmerq, Vattendrake 

Andra viktiga personer 

Kejsare Suns 

Khijq, Gwaqs son 

Qhre, Gwaqs far 

Stangkwin, son till kejsare Suns 

Krongq-khong, den människohövdade ormen 

Sangmeruq, Krongq-khongs minister, dräpt av Gwaq
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Namnlista 

Ngraj
S'nang
S'qwin
Nghrar
Nghers
Qhreng
Lengq
Lurq
Tsret
Drengs
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Hjälplistor
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