
Välkommen till Neidaras Vagga  
och berättelserna om Rhevenil och Rhovan som ibland även kallas för Räven och Vargen.  

Dessa berättelser kan beskrivas som fan-fiction av våra lajv-karaktärer från lajvet Lazarus 2016. De är 

säkert fulla av clichéer, idéstölder, överdrifter och dålig svenska och skall inte ses som ett försök att 

bidra till världslitteraturen.  

Med det sagt så tror vi ändå att du kommer att få möta en rik blandning av äventyr, spänning, strider 

intriger och magi som i brist på ett Lazarus 2017 kanske ändå kan bidra till stämning och pepp inför 

nästa inkarnation av Lazarus.  

Den första berättelsen, Viratsiaäventyren, utspelar sig efter Lazarus 2016, Den Blinde Väktarens 

Spegel, framförallt under vintern. Den är växelskriven så vi har skrivit ett kapitel i taget. Den andra 

berättelsen, Tårpilen, utspelar sig ca 15 år tidigare när de träffas för första gången och är skriven i ett 

gemensamt dokument. Till varje berättelse hör några sånger.  

För dig som inte är bekant med Lazaruskampanjen i världen Neidaras Vagga så är det en rätt typisk 

”high fantasy”-värld. Det finns många olika sorters varelser vid sidan av de vanliga alverna, dvärgarna 

och orcherna. Rhevenil, en av huvudpersonerna, är en felv, en ras som skapades ”för länge sedan” 

när en alv och en räv fick avkomma tillsammans.  

För ortsnamn och världskartor hänvisas generellt till https://www.projektlazarus.se/?page_id=752 

Det kan dock vara bra att veta att Viratsia är en stadsstat som påminner om Norditaliens medeltida 

städer och att Burgheim är ett land som påminner om ett feodalt Tyskand. Alla pratar dock samma 

språk, men ”lokala uttryck” förekommer.  

Det finns magi, det är dock inte vanligt och det krävs typiskt ett pentagram för att fokusera tillräckligt 

så att en kan framkalla magin. Vissa karaktärer i Tårpilen verkar klara sig utan detta men då det mest 

är en spelteknisk detalj har vi inte varit helt tydliga i berättelserna med detta. Du kan alltid tänka dig 

att karaktärerna har ett pentagram tatuerat i sin hand eller dylikt om du vill. 

Världen är jämställd mellan könen – i alla fall nästan överallt som det visar sig i Tårpilen. Vi har dock 

valt att inte använda hen genomgående utan använder han och hon samt formuleringar där 

pronomen inte behövs om vi vill att en karaktär inte skall vara könsbestämd. Ett annat spännande 

alternativ skulle givetvis vara att alltid använda hon som i Ann Leckies böcker, men nu har vi gjort 

som vi har gjort och vi hoppas att er läsupplevelse blir bra.  

Vi vill jättegärna höra tillbaka från er som läst och få reda på vad som fungerat bra, och vad som 

kunde gjorts bättre. Vem vet, kanske det blir fler berättelser med tiden.  

Och om du är arrangör och läser berättelserna så gör du det på eget bevåg, på din egen fritid, och 

den tiden skall inte läggas på vår framtida anmälningsavgift ;-)  

Vi som skrivit berättelserna är  

Sara Hårdén (Rhevenil) och Jonas Hall (Rhovan Bard) 

eller  

Räven och Vargen 

https://www.projektlazarus.se/?page_id=752

