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INTROTEXT 
 
 
Pistolskott  i  fjärran.  Som  irrande  kalla  regndroppar  träffandes  asfalten  med 

skarpa smällar. Tillsammans med skriken av bildäcken och jämmern av de döende 

bildar de en slags förvriden symfoni, uppskattad endast av de som frodas i andras 

misär.  Vasa  har  hört  denna  musik  spelas  tidigare.  Hon  minns  alltför  väl 

händelserna för tre år sedan. 

I blodet av sina fiender stod Saarifamiljen kvar bland de mutilerade kropparna av 

vad  som  en  gång  var  Fists  of  Osthrobothnia.  Segerns  belöning;  dominans  av  all 

brottslig  aktivitet  i  staden.  Allt  styrt  av  don Harri  Saari  och  dennes  underbossar 

och soldater. Familjens motton;  lojalitet,  tradition och heder. Dessa  levnadsregler 

är vad som gör la famiglia stark. 

Men  ett  nytt  kriminellt  element  har  äntrat  scenen.  Snabbt  och  disciplinerat 

opererar  de  i  hemlighet.  Ingen  utomstående  vet  vad  de  planerar,  men  de  som 

kommer  i  deras  väg måste  vika undan  eller  gå under.  En  kollision mellan  Saari

familjen  och  den  nya  aktören,  den  som  kallar  sig  Firman,  är  oundviklig.  Och 

ingenting kommer någonsin mera att bli som det var förut. 

Av alla pistolskott är det ett som slår mer slutgiltigt än andra. Som en falsk klang 

som rispar symfonin och ändrar alla stämmor till oigenkännelighet. En viktig man 

med  kontakter  faller  död  till  golvet  i  sin  lägenhet.  I  hans  blod  skall  nya  noter 

skrivas. 

Detta kan ej  tillåtas. Detta  får ej gå ostraffat. Det  finns endast ett  svar på  sådan 

vederstyggelse: 

Vendetta 
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HISTORIA 
 
Vasa  skakades  av  skott.  Skriken  ekade  över  Brändö.  Höjda  över  de  döda 
kropparna  av  The  Fists  of  Osthrobotnia  stod  Saari‐familjen,  stadens  och  den 
undre världens nya härskare. 

Ett år gick. 

Vasa föll nu mer i familjens händer. Köpmännen i centrum talade sinsemellan om 
mystiska  besök  av  kostymklädda  män  –  män  som  påpekade  de  olyckor  som 
kunde tvinga en affärsrörelse på knä. Affärsmännen skämtade bort besöken, men 
då en av dessa hittades i hamnen med huvudet alltför långt under vattenytan var 
de  flesta  beredda  att  betala  för  sig  och  sin  rörelses  överlevnad.  Den  osynliga 
maktkampen pågick, men Vasa upplevde en lugnare tid. Skotten hade tystnat och 
drogerna såldes ut ur staden och inte in. För tillfället. 

Ett halvt år gick. 

Tre mördare  tvingade  familjen  på  knä,  och  Vasa  led  än  en  gång  krigets  kval.  I 
brödrakampens  kölvatten  kom  familjen Mustakallio  från  Seinäjoki,  assisterade 
av vasakriminella som fått nog av Saari‐familjen. Seinäjoki var politiskt en fiende 
till Vasa och nu då Vasa var försvagad var det tid att anfalla. 

Ett halvt år gick. 

Saari  reste  sig  ur  sin  förtida  grav.  Tidigare  tvingade  på  knä  av  yttre  och  inre 
fiender  samlade  familjen  nu  ihop  dessa  och  ställde  dem  på  knä  längs  Sandös 
stränder.  Då  solen  gick  upp  föll  fiendens  kroppar  ned  då  Saari  öppnade  eld. 
Nackskottsnatten, kallade den undre världen denna natt. Då segrade Saari, än en 
gång. 

Vasa  upplevde  än  en  gång  det  tillfälliga,  förrädiska  lugn  som  kommer  innan 
stormen.  I  Seinäjoki  styrde  fortfarande  Mustakallio  och  i  Tammerfors,  där  en 
falang  av  Saari  fått  fäste,  styrde  Lindén‐Suomela.  I  den  sovande  hamnstaden 
Jakobstad  härskade  en  man.  Mathias  "Greven"  Schauman,  uppbackad  av  sin 
privata  armé,  styrde  sitt  rike  med  järnhand.  Uleåborg  var  i  MC  Skulldiggers 
händer, och de gånger dessa kom till Vasa kunde räknas på en hand. 

Ännu ett år gick. 

Familjen  Saari  styrde  nu  Vasa  oåterkalleligt.  Detta  gav  Vasa  fördelar  hon  inte 
förutsett.  Diskussioner  om  Stor‐Vasa  och  elektrifieringen  av  järnvägen 
påskyndades. RG Line,  som ersatte den  tidigare  färjan,  fortsatte  traffikera  trots 
motgångar.  Inget  av  detta  hade  skett  utan  familjens  stöd.  T.o.m.  den  totala 
kriminaliteten sjönk, all sådan sanktionerades av Saaris, och don Harri var noga 
med att bibehålla ordningen. 

Affärsmännen i centrum fick besök av kostymklädda män. Droghandeln gick utåt 
och sällan inåt. Lugnet härskade över Vas                                                 För tillfället. 
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ROLLISTAa 

miljen 

SAARI 

Don Harri Saari 

Consigliere Gambini 

Underboss Saari 

Capo Saari 

Capo Sandelin 

Capo Nieminen 

Soldat Kaczynski 

Soldat Saari 

Soldat Pompidou 

Soldat Isometsä 

Soldat Saari d.y. 

Soldat Schiller 

Kontakt Saari 

Kontakt Howard 

XXXXXXXXXXXXX 

  

 

 

N.A.T.T. 

CEO Kalaschnikov 

Ass.dir. Lagerstråhle 

Sr.Mngr.Webster 

HR. Mngr. Nordin 

Mr White 

Ms Friedrich 

Ms van der Heiden 

Ass.Tr.Stolt 

Ass.Tr.Palomäki 

Ass.tech.cons. Blank 

Ass.tech.cons. Paasonen 

Ass. Turtonen 

Ass. Nielsen 

Ass. Gammelbacka 

Ass. Ranta 
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SAARIFAMILJEN 
 
Historia 

För  familjen är  lojaliteten allt. Lojaliteten, och hedern. En man som förlorat sitt 
ansikte är ingenting i de andras ögon. De medlemmar som behöver Saaris hjälp 
kan räkna med den, och Saari räknar också med deras hjälp. Således var det att 
familjen  skapades  för  att  skydda  dess  grundare,  Anton  Saari,  i  hans  kamp  om 
makten. 

Tidigt profilerade familjen sig, och skapade sig ett namn i brottslighetens kretsar. 
Familjens bas  var Helsingfors, men affärerna  förde Saari utomlands –  till  såväl 
det  forna  östblocket  som  till  Londons  dimmiga  gator.  Handeln mellan  öst  och 
väst blev viktig  för  familjen.  Så viktig,  att man beredvilligt  adopterade kunniga 
kontakter från utlandet. Dessa flyttade till Finland, eller befann sig på resande fot 
– i omvärldens ögon affärsmän, men i Saaris ögon något mer. De var bröder. 

Familjen anammade  tidigt maffians  stil.  Lojaliteten mot övriga medlemmar var 
total.  Samtliga bekände de  sig  till Vatikanens  läror,  om än bara på ytan. Anton 
Saari var ledare, och hans närmaste fick höga poster inom familjen. Så kom det 
sig att hans son, Harri Saari, av en anledning okänd för många, flyttades till Vasa 
för  att  där  skapa  och  leda  en  ny  falang,  underställd  endast  bossarnas  boss  – 
Anton. 

I Vasa stötte dock familjen på problem. The Fists of Osthrobotnia, som höll Vasa i 
sitt  grepp,  var  inte  beredda  på  att  frivilligt  ge  ifrån  sig  makten.  Ett  möte 
arrangerades,  för  att  lösa  konflikten  –  antingen  genom  samarbete,  eller  strid. 
Resultatet  av  mötet  blev  det  senare.  Den  6  maj  2006  blev  datumet  då  Saari 
slutligen segrade. 

Segern  var  dock  dyrköpt.  Efter  att  familjen  stärkt  sin  position  i  Vasa  inleddes 
förhandlingar med Saari i Helsingfors. Exakt vad som underhandlades där är inte 
känt, men kort efteråt anfölls Harri  i  sitt hem av  tre mördare, med hälsning av 
hans  fader.  Dessa  mötte  dock  sitt  öde,  och  inbördeskriget  var  ett  faktum. 
Vasafamiljen fick tidigt stöd av den nybildade Tammerfors‐familjen, varför kriget 
snabbt svängde till deras fördel. Inom ett halvår var det över. Vasafamiljen stod i 
slutändan som segrare, och Helsingfors förklarades som en död stad för Saaris. 

Långt ifrån alla är dock nöjda med händelserna. Rykten menar att kriget, och de 
lidanden  som  följde  med  det,  började  med  Vasafamiljens  girighet,  och  Harris 
maktlystnad.  Vissa  anser  ännu  i  denna  dag  att  det  bästa  hade  varit  att  de  tre 
mördarna slutfört sitt uppdrag... 
 
Familjen 

Din familj är Saari‐familjen, oberoende av vilken familj du kan ha haft tidigare. Vi 
är  baserade  i  Finland.  Även  om många  av  oss  inte  heter  Saari  eller  ens  är  av 
finländskt  ursprung  respekteras  alla  ändå  som  bröder  eller  systrar.  Du  kan 
endast ha en familj. Vi är din familj. 
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Du värderar heder och  lojalitet högt. Du är katoliker  till bekännelsen,  även om 
många  av  oss  endast  spelar med  då  de  uppsöker mässan.  Tron  syns  överallt  i 
familjens  vardag.  Tydligast  kommer  den  fram  i  Invigningen,  då  du  håller  en 
brinnande helgonbild i dina händer medan du reciterar våra budord. Dessutom 
följer vi kristen moral, enligt vår tolkning. 

Hierarkin inom Saari‐familjen är strikt. Soldater leds av capos, och capos leds av 
underbossen  och  av  don  Harri  själv.  Du  pratar  däremot  aldrig  direkt  till  don 
Harri ifall du inte är personligen bekant med honom, eller ifall din rang så tillåter 
– det vore en fruktansvärd skymf mot honom att göra så. 

Du  pratar  aldrig  bredvid mun  eller  på  annat  sätt  avslöjar  familjens  affärer  för 
utomstående.  Att  göra  så  är  att  svika  det  familjen  håller  som  heligast  – 
tystnadslöftet. Omertá. Ingen utomstående skall få veta om våra affärer. 

Är du en hård man? Eller kvinna, för den delen? Jag hoppas det. Du överlever inte 
därute  utan  en  yta  av  sten.  Låt  aldrig  dina  känslor  komma  ivägen  för  vad  du 
måste göra. Om du gör det är du en fjolla eller en vekling. Sådana har ingenting i 
familjen att göra. 

Familjens  tio  budord: 1.  Högmod  är  en  synd.  Ingen  kan  därför  presentera  sig 
själv  för  en  annan  av  våra  vänner.  En  tredje  vän  skall  göra  det. 2.  Kasta  inte 
blickar på en broders eller systers äkta hälfter. 3. Undvik polisers sällskap. 4. Vilt 
festande är inte bra för själen. Undvik detta. 5. Var alltid redo att utföra familjens 
uppdrag. 6.  Respektera  dina  släktingar  och  vänner  på  samma  sätt  som  du 
respekterar din käraste. 7. Stå alltid fast vid ditt ord. 8. Frågar en broder en fråga 
av dig måste svaret  stämma överens med verkligheten. 9. De som är släkt med 
polisen,  eller  uppför  sig  illa,  eller  sviker  sitt  ord,  kan  aldrig  bli  en  av  våra 
bröder. 10. Lojalitet mot din broder och familjen är allt.. 
 
Bruten tystnad 

Vasabladet, den 29 oktober 2008 

Mystiskt dödsfall förbryllar polisen 

Misstänkt  avrättning  i  Hovrättsparken  chockerar  en  hel  stad.  Vad  händer med 
Vasa, frågar sig oroliga medborgare. 

En man född 1949 hittades ihjälskjuten tidigt igår morse i Hovrättsparken i Vasa. 
Förbipasserande  upptäckte  dådet  under  morgonpromenaden  och  tillkallade 
polisen. ‐  Det  var  det  värsta  jag  sett,  säger  Gunhild  Larsson. Larsson  rastade 
hunden då hon bokstavligt  talat  snubblade över  liket. Hon kände  inte  igen den 
avlidne, men beskriver hans utseende som "tvivelsaktigt." ‐ Han såg inte ut som 
Matti Meikäläinen, om ni förstår vad jag menar. Polisen i Vasa är förbryllad över 
dådet,  men  utesluter  inte  brott.  Offret  bar  spår  av  misshandel,  och  av 
skottskadans placering kan kommissarie Lehtola  inte utesluta mord. ‐ Liket var 
skjutet i nacken. Det såg ut som en avrättning om ni frågar mig, säger han. 
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N.A.T.T. & VASAS UNDRE VÄRLD 
 
Firman 
 
Bland  firmorna  som  opererar  på  den  globala  marknaden  finns  det  många 
framstående.  Men  det  finns  ännu  fler  knappt  någon  känner  till.  Ett  sådant  är 
Nautical  Assosiation  of  Trade  and  Transport  (N.A.T.T).  vilken  ser  till  att 
underhandla och samarbeta med företag och aktörer på alla kontinenter i utbyte 
mot en liten andel i marknadsvärdet. En legitim affärsrörelse således med gamla 
anor i handel på haven. 

...åtminstone  på  ytan.  I  själva  verket  är  N.A.T.T.  en  välorganiserad  kriminell 
superorganisation, vars inflytande sträcker sig längs ett mycket vitt nätverk och 
vars räckvidd är ännu längre. Vad detta innebär vet endast de som är kan kalla 
sig  invigda;  firmans  anställda. Mer  än  så  är det  ingen  som vet  och det, mer  än 
någonting annat, vittnar om firmans effektivitet och totala tystnad utåt.  Inte ett 
spår återstår när den är borta. Om den någonsin var där, eller om den någonsin 
gav sig av... 

Firman kommer nu till Vasa med ett hemligt uppdrag. För att utföra detta har de 
rekryterat  lokala  utomstående  med  specialkunskaper,  sk.  associates,  eller 
medhjälpare. Dessutom har firman skickat kompetent personal, ledda av en man 
de kallar Stalin‐47. 
 
Firmans policy 

De  få  som har  samröre med Firman kan ha hört några av dess policyn  citeras. 
Policyns mening diskuteras inte med utomstående, men kan ges av firmans män 
som kortfattade kommentarer. Vanligen är det också det sista som sägs i frågan. 

1. Firman föralltid framom allting. 

2. Firman är ett. 

3. Firman tar hand om sina egna. 

4. Firmamäns order ifrågasätts inte, de verkställs. 

5. Firmans affärer diskuteras inte utanför firman. 

 
Associates 

Från  dem  som  samarbetat  och  fortsättningsvis  har  samröre  med  Firman  har 
rykten spridits att Firman rekryterar kompetenta människor när de förbereder 
sina  operationer.  Dessa  medhjälpare  värvas  vanligen  från  samhällets  olika 
kriminella grupper, men civila specialbegåvningar är också vanliga. 

Rekrytering sker genom att Firman kontaktar de utvalda personerna. De får reda 
på att de erbjuds arbeta för Firman, samt får veta tillräckligt för att göra klart vad 
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som kommer att krävas av dem, inget mer. Trots denna begränsade förkunskap 
är det många som nappar på erbjudandet när de får veta vad de kommer att få 
betalt. Oftast handlar det om stora summor, men ibland är det något annat. 

En associates roll under operationen är vanligen enligt det han eller hon är bra 
på.  I  övrigt  gäller  det  att  göra  sig  själv  nyttig  och  följa  order.  Skulle  däremot 
chans  uppkomma  att  under  uppdraget  gynna  sina  egna  agendor,  utan  att 
äventyra/motverka Firman eller uppdraget, så är det ingen som sätter emot. När 
uppdraget är över får medhjälparna sin lön. Har medhjälparen visat sig särskilt 
värdefull  kan  det  hända  att  denne  erbjuds  möjlighet  att  bli  en  "Firmans 
man/kvinna".  Har  medhjälparen  däremot  trotsat  order  eller  annars  varit  till 
besvär, betalas lönen i bly. 
 
 
Vasas undre värld 
 

Det  finns många  slags människor  i  vårt  samhälle. Vissa  av dem är  sådana  som 
samma samhälle skulle klassa som fiender. Skadliga för sin omgivning och lugnet 
och ordningen, ser samhället att  låsa in dessa människor. Glömma dem ett  litet 
tag. 

Men  bakom  fängelsets  murar  och  galler  glömmer  ingen.  De  mera  hårdföra 
vänder istället samhället ryggen och möter sin nya verklighet. Och det är en hård 
och skoningslös verklighet. Nytillkomna kommer att mätas och vägas enligt vad 
dom  gjort,  vilka  dom  är  samt  vem de  känner  och  hur mycket  de  kan  påverka. 
Därefter  kommer de  att  få  den  behandling  de  förtjänar;  allt  efter  rang. De  blir 
därmed medlemmar av den undre världen. Väl ute på gatan bär de med sig de 
kontakter  och  kunskaper  som  fängelset  förlänat  dem  med.  Genom  att  ta  upp 
ljusskyggt  arbete  kan  de  göra  sig  en  ordentlig  hacka,  kanske  t.o.m.  göra  en  ny 
karriär. Livet på lagens skuggsida kan vara lönsamt. 

Åtminstone  var  det  det  före  Saari‐familjen  kom  till  makten.  Med  sin  totala 
dominans av lejonparten av den olagliga verksamheten i staden dikterar familjen 
villkoren  för  kriminaliteten.  Varje  stöt,  varje  affär,  varje  verksamhet  som 
inbringar  pengar  skall  betala  familjen  hävd.  Familjen  har  dessutom 
myndighetsmakten under sin toffel, så ifall de kriminella inte betalar en månatlig 
avgift i skydd, kan de väckas en vacker morgon av poliser som bryter sig in och 
släpar dem till kåken. 

Föga överraskande är hatet mot  familjen som styr Vasa stort. För några börjar 
det  gränsa  till  ren  desperation,  och  desperata  människor  är  villiga  att  ta  till 
desperata metoder.  Undre  världen  är  dessutom  inifrån  föremål  för maktkamp 
och  hemlighetsmygleri.  Att  tjuvar,  mördare,  bedragare,  horor,  hallikar, 
våldtäcktsmän,  och  annat  drägg  skall  kunna  dra  jämt  är  säkerligen  för mycket 
begärt. Saker som viskats  i  cellernas mörka hörn, knytna  lojaliteter och svurna 
eder, lever vidare och orsakar oro. Frågan är vem som är undre världens största 
fiende i Vasa, Saaris eller Undre världen själv. Det är under dessa omständigheter 
som  N.A.T.T.  kommer  till  Vasa.  Med  löften  om  stabilitet  och  ändrade 
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förutsättningar. 

Men  alla  av  den  undre  världen  hatar  inte  Saari‐familjen.  Det  finns  dom  som 
istället vänt kappan och i det dolda rapporterar till  familjen om vad som pågår. 
Dessa tjallare och sympatisörer lever på hoppet om att en dag visa sig värdiga att 
bli  adopterade  in  i  familjen. Under  tiden är deras existens en  farlig en,  för gud 
nåde den som blir fast som förrädare... 
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PRAKTISKT 
 
Vendetta är ett maffiatema intrigdrivet pervasive levande rollspel, med element 
från spelet Killer (även känt som Assassin). Lajvet kommer att utspela sig i april 
2009  i  Vasa  och hålla  på drygt  ett  dygn.  Lajvet  är  öppet  för  alla  oberoende  av 
tidigare lajverfarenhet eller medlemskap i rollspelsföreningen Eloria. 
Lajvet  är  det  andra  i  serien  Omertá  och  författare  är  Fredrik  Westblom  och 
Victor  Svarvars.  Som  spelledare  under  lajvet  agerar  författarna  samt  Calle 
Tengman. Lajvet ordnas i Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf:s regi. 
 

Spelledningens kontaktinformation:    ((at) = @) 

Victor Svarvars (N.A.T.T. och Undre Världen)  

Tel: 0443490481, Ulrich_Wulff(at)hotmail.com 

Fredrik Westblom (Saari‐familjen) 

Tel: 0400282132, fwestblo(at)yahoo.se 

Calle Tengman (Medspelledare och Konsult) 

Tel: 0407002663 

Datum 

13.12.2008  –  Lajvet  presenteras.  Hemsidan  öppnas  för  allmänheten. 
Anmälningar börjar tas emot.  
28.02.2009 – Deadline: Sista anmälningsdag till lajvet. 
14.03.2009 – Deadline: Spelarna har lämnat in sina texter.  
04.04.2009 – Deadline: Anmälningsavgiften betald, slutgiltiga rollerna skickas till 
spelarna. 
XX.XX.2009 – Saari‐familjen träff enligt meddelande. 
XX.XX.2009 – N.A.T.T./Undre världen träff enligt meddelande. 
25.04.2009  –  Lajvdagen,  briefing  kl.  10:00  vid  scenkonstutrymmena  vid 
kasernen. 
26.04.2009 – Lajvet avslutas kl. ??:??, de‐briefing direkt därefter. 
 
Lajvvision 
 
Skaparna  av  lajvet  har  haft  visionen  att  låta  deltagarna  får  anamma  den 
organiserade  brottslighetens  romantiserade  ideal  för  att  skapa  en  alternativ 
verklighet i en nutida omgivning. 
För  att  kunna  skapa  och  upprätthålla  mafiosons  levande  illusion  har 
lajvskrivarna stora förhoppningar på deltagarna. De som anmäler sig bör ha tagit 
till  sig  all  information  som  de  fått  skickade  åt  dem,  allt  som  står  på  denna 
hemsida, samt eventuell användbar extrainfo de kan komma över genom filmer, 
böcker,  internet  och  andra  källor.  Detta  kan  de  använda  till  att  göra 
rolltolkningen och därmed helhetsillusionen så genuin som möjligt. 
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Deltagarna bör också ha  skaffat  kläder och annan  rekvisita  som passar  till  och 
kompletterar rollkaraktären. Vad som passar är upp till var och en beroende på 
vilken  roll man  spelar, men  var  inte  rädda  att  överdriva.  Tänk dock på  att  det 
kommer att  lajvas  till  sena natten då det sannolikt är kallare än mitt på dagen, 
samt att det kanske  inte är en bra  idé att komma i den dyraste kostymen. Man 
vet aldrig vad som kommer att hända under lajvet. 
I detta spel kommer modifierade Killer‐regler att tillämpas. Syftet med det är att 
introducera ett  fungerande stridssystem samt ge en känsla av att  gangsterlivet 
verkligen är på liv och död. 
Killer/Assassin‐spelet är ett rollspel där deltagarna  i  lönndom ger sig ut  för att 
döda andra deltagare med hjälp av vattenpistol eller andra harmlösa tillhyggen. 
Varje aktiv lönnmördare kan samtidigt också vara en måltavla för någon annan 
deltagare.  Dödsorders  får  deltagarna  under  spelets  gång  och  de  som  fullföljer 
dem kan räkna med spelmässiga belöningar. Den som dödar  flest utan att själv 
falla  offer  kommer  att  segra.  Det  är  vanligt  att  modern  teknik  används  som 
hjälpmedel,  främst  då mobiltelefoner.  För  närmare  beskrivning  av  den  variant 
som används under detta lajv, se regler. 
 
Förberedelser 
 
Det  första  man  som  blivande  spelare  gör  bör  vara  att  bekanta  sig  med  allt 
material  som  kommit  ut  på  denna  sida,  samt  eventuellt  annanstans  gällande 
lajvet, mafian och kriminalitet i allmänhet (se länkar under Övrigt material). 
På  basis  av materialet  väljer  blivande  spelaren  den  grupp  (Saari‐familjen  eller 
N.A.T.T.) som denne vill spela i, samt en roll som inte redan blivit reserverad från 
rollistan.  Ifall  det  inte  finns  några  roller  kvar  på  rollistan  innebär  det  att 
deltagarantalet är fullt och inga flera spelare kommer att kunna anmäla sig enligt 
"först till kvarn"‐principen. 
Anmälning  sker  via  denna  hemsida  (se  anmälning).  Den  blivande  spelaren 
kommer strax efteråt att  få ett automatiskt bekräftelsemail  till  sin epostadress, 
vilket visar att anmälan blivit mottagen. Spelledaren som ansvarar  för gruppen 
skickar sedan en grundtext om karaktären till den anmäldes epostadress. 
Grundtexten är kortfattad och ger endast de mest grundläggande elementen till 
rollen. Deltagaren skall utveckla denna text och ge karaktären mycket mera kött 
på benen. Bakgrundshistoria, personlighet och egenheter skrivs ut, ju mera desto 
bättre.  Kom  ihåg  att  överdriva  och  inte  vara  rädda  att  skriva  in  synnerligen 
speciella  egenheter  för  era  roller.  Sådant  gör  oftast  rollerna  intressantare  att 
spela  i  längden.  Den  färdiga  texten  skickas  sedan  tillbaka  till  ansvarige 
spelledaren  för  granskning  senast  i  samband  med  sista  betalningsdag  för 
avgiften. 
Slutgiltig  kompletterad  roll  skickas  åt  spelaren  några  veckor  innan  lajvet.  Den 
innehåller modifierad rollbeskrivning, intriger, utrustning, samt annan info som 
spelaren kan tänkas behöva. Frågor riktas mot ansvarig spelledare per email. 
Före lajvet skall spelaren skaffa sig nödvändig utrustning och memorera rollen. 
Ifall det ordnas förberedande sammankomster innan lajvet rekommenderas det 
STARKT att  de  anmälda deltar  om bara möjligt.  Frågor  skall  ställas  före  lajvet. 
När  lajvdagen  väl  är  kommen  är  det  nämligen  för  sent  att  ändra/justera 
någonting. Spelaren skall  infinna sig, utrustning, kläder och allt, på utsatt ställe 
vid utsatt tid för briefing.     Sedan börjar lajvet. 
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Betalningsuppgifter 
 
Deltagaravgiften  för  lajvet  skall  betalas  senast  4.4.2009.  Detta  göres  lämpligen 
med hjälp av följande betalnings‐uppgifter: 
Kontonummer: Andelsbanken 567008‐2190286 Mottagare: Rollspelsföreningen 
Eloria  r.f. Meddelande:  *Deltagarens  namn* Referensnummer:  10029   Summa: 
15 € för Elorias medlemmar / 20 € för andra 
Spara  för  säkerhets  skull  ett  kvitto  av  betalningen.  Uppvisa  vid  behov  detta 
kvitto under briefing  före  lajvet  ifall  tillfrågad. Anmäld  spelare,  som  inte betalt 
anmälningsavgiften före lajvet, får inte delta. 
Under  lajvet  kommer  deltagare  att  bjudas  på  en  måltid  IN‐lajv.  Ett  mål  mat 
räcker dock knappast för att hålla någon mättad resten av lajvet, varför deltagare 
uppmanas att ha med egna pengar ifall ni vill ha någonting till livs. 
Under lajvet finns inget alkoholförbud, såtillvida det inte påverkar rollspelandet 
eller karaktären kör bil. 
 
Ansvarsfrågor 
 
Finsk  lag  gäller  under  detta  lajv.  Alla  kriminella  och  olagliga  handlingar  som 
förekommer är spelade. 
Skulle  deltagare  IN‐lajv  göra  sig  skyldig  till  riktigt  brott,  kommer  varken 
spelledare  eller  Finlands  Svenska  Rollspelsförening  Eloria  r.f.  att  bära  något 
ansvar för händelsen. Detta oberoende om det består av äventyrande av trafiken, 
överträdelse  på  privat  egendom,  motstånd  mot  tjänsteman  eller  något  annat. 
Med sunt bondförnuft kommer man långt. 
Lajvet  är  ett  pervasive  lajv,  vilket  innebär  att  omgivningen  och  andra  icke‐
deltagare  också  görs  till  en  del  av  illusionen  IN‐lajv.  Deltagare  bör  dock  alltid 
minnas  att  utomstående  inte  är  del  av  spelet.  Frågan  hur  långt man  kan  gå  är 
närmast moralisk och  lämnas upp  till den enskilde deltagaren när det kommer 
till interaktion. 
Skulle  ordningsmakten  eller  andra  element  utanför  lajvet  missförstå  en 
deltagares  handlingar  (t.ex.  en  polis  ser  en  gangster  hota  någon  med  en 
vattenpistol med autentiskt utseende) kommer  lajvet att avbrytas  tillfälligt  tills 
situationen  retts  ut.  Ifall  situationen  är  allvarlig,  skall  spelledare  tillkallas 
omedelbart. 
Lajvet  heter  dock  Omertá,  vilket  är  maffians  tystnadsed.  Ifall  ni  öppet  börjar 
stoltsera med att vara mafioso och dra pistol i offentligheten, förtjänar ni att bli 
förskjutna (eller bara skjutna) av er egen gruppering. Tricket är att antyda saker 
utan att säga dem rakt ut. 
Deltagare skall förutom sitt eget rollgestaltande också tänka på motspelaren. En 
bra  lajvare  ger  också  andra  rum  att  sväva  ut  emellanåt.  Tumregeln  är  att 
behandla andra som man själv skulle vilja bli behandlad. Detta gäller såväl med 
att  inte  skada  någon  annan  på  riktigt,  som  att  inte  hålla  någon  fastbunden  i 
timmar i sträck utan att ha någon att agera mot. Deltagare svarar alltså för både 
sin egen och andras spelupplevelser. 
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REGLER 
 
Omertáregeln: 

Vi gör vad vi gör  i  tystnad där  ingen ser. Våra affärer är vår angelägenhet 
och  skall  så  förbli.  Om  du  blir  attackerad  och  överlever,  berätta  inget  åt 
utomstående,  ty  då  är  du  både  ryggradslös  och  utan  heder.  Personer med 
heder betalar alltid tillbaka våld personligen. Med ränta. 

Grundläggande regler: 

1§  Under  lajvet  gäller  Finlands  Svenska  Rollspelsförening  Eloria  r.f.  allmänna 
lajvregler (DAL) till den del det inte skrivits annorlunda på dessa sidor. 

2§ Finlands lag är förhärskande och skall iakttas. 

3§ Spelledarnas ord är lag. Ifall spelare vägrar rätta sig efter SL uppmaning skall 
spelare varnas en gång.  Skulle  spelare  fortsätta vägra SL uppmaning,  eller åter 
bryta mot annan SL uppmaning, kan SL välja att förvisa spelare från spelet. 

4§ Myndigheter och polis har varskotts om lajvet. Stöter spelare ihop med dessa 
eller utomstående som vill lägga sig i lajvet, och man inte kan lösa saken IN‐lajv, 
så AVBRYTS lajvet tills situationen är över. Spelledare meddelas omedelbart ifall 
dylikt inträffar. Det är spelledningen starka rekommendation att ingen skall röra 
sig ensam i natten. Sunt bondförnuft FÅR användas. 

5§  Ifall  spelare  råkar  i  situation där denne måste  gå OFF,  skall  detta  skötas  så 
diskret  och  snabbt  som  möjligt,  så  att  spelet  i  övrigt  inte  störs.  Spelaren 
återupptar  spelet  såfort  situationen  är  löst  och  försöker  enligt  bästa  förmåga 
inkorporera händelsen i spelet om möjligt. 

6§ Lajvet hålls i Vasa med omnejd. Spelledningen, och följaktligen lajvet, tar inte 
hänsyn till omständigheter längre bort än så. 

7§ Deltagare kan spela mot utomstående, men skall  iaktta god smak och moral. 
Spelare skall spela på Omertá‐regeln. 

8§ Spelare skall  före  lajvet ha anmält  sig  i  tid, betalat anmälningsavgiften  i  tid, 
samt  uppfyllt  det  som  skäligen  kan  krävas  av  deltagare  gällande  förberedelser 
för att kunna spela rollen. Har spelare inte uppfyllt dessa krav kan spelledningen 
efter övervägande förvägra spelare från att delta i lajvet. 

9§ Har spelare anmält sig till lajvet, skött förberedelserna och sedan inte avbokat 
i  innan  lajvet,  skall  denna  böta  15  €  i  straffavgift  för  uteblivet  deltagande. 
Undantag  till  detta  görs  ifall  person  har  läkarintyg  eller  synnerligen  vägande 
orsak att frånvara. 
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Teknik 

1§ Alla vapen och annan utrustning skall vara godkänd av SL. 

2§  Spelare  skall medhava  fungerande  enhandsvattenpistol.  Vapnet  skall  gå  att 
dölja i enlighet med Omertá‐regeln. Skulle spelare komma över andra lajvvapen 
IN‐lajv,  får  dock  spelare  använda  sig  av  dessa.  Pistol  som  inte  är 
verklighetstrogen  i  sig  skall  målas  svart.  Någon  form  av  hölster  för  vapnet 
rekommenderas, men är inget tvång. 

3§ Spelare kan välja  att också bära kniv och vadderade  slagverk  tillverkade av 
liggunderlag.  Dessa  får  ej  ha  stomme  och  skall  böja  undan  lätt  vid  stick  eller 
hugg.  Vapnen  skall  gå  att  gömma  på  spelarens  person  i  enlighet med Omertá‐
regeln. 

4§  Spelare  skall  medhava  funktionsduglig  mobiltelefon.  Denna  skall  vara 
preppad enligt givna instruktioner innan lajvet. 

5§ SL kommandospråk är engelska. Allt  som sägs på engelska via mobiltelefon 
(samtal  eller  SMS)  är  på  100%  sanning  och  måste  efterföljas  (uppmaningar). 
Spelare får inte använda engelska för att dra fördel i lajvet. Svenska däremot är 
IN‐lajv  språk  och  fritt  att  använda  såsom  rollen  finner  för  gott  (ljuga, 
kommendera, etc). 

6§  Spelare  får  under  inga  omständigheter  fara  iväg  med  annan  spelares 
utrustning.  Däremot  får  spelare  tillfälligt  beröva  annan  spelare  på  dennes 
utrustning  ifall  läget  gynnar  detta.  IN‐lajv  rekvisita  får  spelare  handskas  med 
fritt. Ingen utrustning får dock förstöras. 

7§ Ifall roll skall ha specialutrustning kommer SL att meddela om detta i god tid 
före lajvet. 
 
 
Stridsregler 

1§  Rollfigur  får  order  om  att  dräpa  annan  rollfigur  utifrån  genom multimedia 
textmeddelande,  eller  inifrån av den egna grupperingens överhuvud på valfritt 
sätt. Endast rollfigurer får mördas, inte utomstående. 

2§ Angripare kan döda angripne genom att  träffa denne med ett  skott  från  sin 
(vatten)pistol. Angripare  skall  träffa  angripne  i  huvudet  eller mot bålen  för  att 
omedelbart  dräpa.  Träffas  annan  kroppsdel  skall  detta  rollspelas  som  skada. 
Skada (förblödning) är dödlig om den inte får medicinsk omvårdnad inom 5 min. 

3§ Angripare kan döda angripne genom att träffa denne med knivhugg eller slag 
med trubbigt  föremål. Endast på  förhand av spelledningen godkända tillhyggen 
får  användas  för  detta  ändamål.  Snittning  eller  hugg mot  bålen med  eggvapen 
eller upprepade slag mot vitala organ med trubbiga vapen kommer att  leda  till 
omedelbar död. Allt annat räknas som skada. Skada är dödlig (förblödning) ifall 
den inte får medicinsk omvårdnad inom 5 min. 
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4§  Angripne  får  försvara  sig  genom  att  skjuta/hugga  tillbaka.  Skulle  både 
angripare  och  angripne  träffas  samtidigt  av  varandras  skott/hugg  kan 
spelledningen underkänna mordförsöket och  tilldela båda  skada.  Ifall  angripne 
träffas  angripare  utan  att  själv  träffas  leder  detta  naturligtvis  till  dråp  i 
självförsvar. 

5§ Omertá‐regeln är absolut. Det får inte finnas utomstående vittnen till mordet. 
Ifall  det  finns  överlevande  vittnen  från  offrets  egna  gruppering  kan  dessa 
meddela  till  sitt överhuvud vem som var skyldig.  Ifall utomstående civilt vittne 
finns,  skall  detta  meddelas  spelledningen.  Angriparen  är  isåfall  "bränd"  och 
hamnar på polisens efterlysningslista. 

6§  En  "hit"  godkänns  först  när  både  angripare  och  angripne  skickat  in  ett 
textmeddelande till spelledningen. I meddelandet skall stå vem som dödade, vem 
som avled, var och hur, samt om det fanns vittnen eller ifall det endast är frågan 
om  skada.  Ifall  någondera  glömmer  att  skicka  textmeddelande  kommer 
spelledningen att kontakta och verifiera mordet. Också  ifall  annan än  tilltänkte 
offret dör samtidigt skall detta också meddelas. 

7§ Offer  skall  rollspela  sin  död. Offer med  finare  kläder  behöver  inte  lägga  sig 
ner, utan kan sätta sig på huk och sluta ögonen. Denne skall då förbli sittande så 
tills situationen är över. Offret kan sedan kontakta spelledarna för ny roll. 

8§  Ett  lik  (dödad  spelare)  eller  medvetslös  karaktär  får  genomsökas  och  alla 
lajvrelaterade  egendomar  får  tas  (t.ex.  pengar).  Telefon  och  personliga 
tillhörigheter  får  inte  tas. Levande rollfigur  får dock kolla  igenom likets  telefon 
(textmeddelanden och ringda samtal) och eventuellt ringa med denna. Efter att 
levande  rollfigur  har  ringt,  skall  denne  lämna  tillbaka  telefonen  åt 
död/medvetslös  spelare  innan  den  andre  avlägsnar  sig.  Den  dödes  vapen  får 
heller ej tagas, eftersom den döde kommer att behöva det i nästa roll. 

9§  Angripare  får  "knocka"  angripne  genom  att  använda  trubbigt  vapen  eller 
kolven på sin pistol. Nedslagne skall börbli medvetslös i 10 min ifall denne inte 
väcks  av  utomstående  genom  att  bli  omruskad.  Nedslagne  kan  markera  sin 
medvetslöshet genom att sätta sig på huk och sluta ögonen ,  istället för att falla 
till marken. Nedslagen får flyttas av andra spelare. 

10§ Vissa karaktärer har medicinsk kunskap  som  IN‐lajv  färdighet. Dessa  skall 
uppsökas ifall karaktär blivit skadad. Karaktär med medicinsk färdighet kan läka 
skadad karaktär till normaltillstånd. Skadan rollspelas dock fortsättningsvis. 

11§ Karaktär kan bli  tagen till  fånga. De som tagit karaktär till  fånga svarar  för 
att  tillfångatagen  spelare  inte  lider  nöd,  samt  har  möjlighet  att  rollspela  mot 
någon. Ifall karaktär binds skall tillfångatagare se till att repen inte binds så hårt 
att blodflöde hindras. Baklucka får under INGA omständigheter användas för att 
fängsla annan. 
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Övriga regler 

1§ Som inlajvpengar kommer att användas uppkopierade sedlar på vitt papper. 
Med  dessa  kan  rollkaraktärna  köpa/muta/utpressa  och  så  vidare.  Värdet  av 
sedlarna  framgår  från  deras  tryck.  Som  andra  värdeföremål  kan  också  finnas 
värdesedlar, checkar och inlajv värdeföremål. 

2§ Under  lajvet  kommer att  finnas  "droger". Dessa består  rent  fysiskt  av  godis 
eller socker. Drogerna som figurerar under lajvet och deras regler finns listade i 
§§ 3‐6. 

3§ LSD.  Verkan: 30min. Karaktären blir  överaktiv och börjar  se  illusioner. Alla 
hämningar släpper och karaktären gör det första han/hon kommer att tänka på. 
Olika nivåer av galenskap och sinnesförvirring manifesterar sig. 1 dos = 1 bit sur 
godisrem.  Överdos  vid  2  bitar;  Skakningar,  chock,  paranoia,  skräckladdade 
illusioner, kräkning,medvetslöshet, ej dödande. 

4§ YXAcid. Verkan: 1 h. Karaktären känner sig oövervinnelig och odödlig. Dövar 
all smärta och all medkänsla, rädsla och alla hämningar. Höjer aggressiviteten. 1 
dos  =  1  rör  salmiakpulver.  Överdos  vid  mer  än  1  dos;  hjärtinfarkt,  inre 
blödningar, andningssvårigheter. Dödligt om ej omedelbar vård. 

5§ Heroin.  Verkan:  30 min.  Karaktären mår  alldeles  underbart  och  svävar  på 
små  rosa  moln.  Dövar  all  smärta  och  gör  karatären  frånvarande  och  ytterst 
lättroad. Orsakar  sömnighet. Mycket  beroendeframkallande.  1 dos = ½  tsk  vitt 
hushållssocker,  vana  missbrukare  behöver  dubbel  dos.  Överdos  vid 
dubbel/trippel/fyrdubbel dos; insomning, kräkningar, ryckningar. Dödligt om ej 
vård. Intages intravöst eller oralt/snortas. 

6§ MDMA/Extacy. Verkan: 30 min. Karaktären känner sig energisk och positiv. 
Ser saker och ting i slow motion. Blir mer social, kramsjuk och pratglad. 1 dos = 2 
färggranna  godistabletter.  Överdos  vid  10  tabletter;  kollaps,  medvetslöshet.  Ej 
dödligt.
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ÖVRIGT 
 
Under lajvet kommer folk att förväntas spela och agera som medlemmar av den 
organiserade brottsligheten, som emellanåt benämns såsom mafia,  cosa nostra, 
triaderna  m.m. Vid  letandet  av  inspiration  till  skapande  av  rollerna  och  till 
finnande  av  det  rätta  handlingsmönstret,  tror  vi  från  spelledningens  sida  att 
följande källor kan hjälpa. Det är naturligtvis upp till var och en hur mycket eller 
lite man vill använda sig av dessa källor. Beroende på vilken roll man spelar finns 
det naturligtvis också massvis med annat material  

Internetkällor: 

Wikipedia:  Sökord:  Mafia,  Cosa  Nostra,  Omertá,  Organized  Crime,  Camorra, 
American  Mafia,  Yakuza,  Triad  Society,  Gang  Signal,  Gang  Feud, 
m.m. http://people.howstuffworks.com/mafia.htm http://realdealmafia.com/ ht
tp://www.bestofsicily.com/mafia.htm http://www.gangrule.com/ http://video.
google.com/videoplay?docid=5740692213665972395 osv. 

Filmer: 

The Godfather trilogy (speciellt den första) 
Goodfellas Donnie Brasco 

Scarface 
Gotti 

Carlitos way 

Sicilian Mobsters 
Wanted 

Long Kiss Goodnight 

The Good Shepard 
Confessions of a Dangerous Mind 

24‐serien 
The Firm  

Conspiracy Theory  

Spy Game   
S.W.A.T. 

 
Dokumentärer:  
 
Lords of the mafia 


