
Oktober 2022 

Globalt 
Nyheter från fronten 

Karaktärer med hygglig kontakt med andra domäner kan uppfatta viss information från 

Gehennakrigen, i synnerhet de närmaste fronterna runt Ryssland, Afrika och Mellanöstern. 

Berättelser kan snappas upp, både om Sabbatens brutalitet såväl som påstådda möten med värre 

saker eller scenarion som hämtade ur skräckfilmer.  

Stockholm 
Nytt styre efter valet 

Fördelningen av mandaten till Urtida Riksdagen har i vanlig ordning varit en komplicerad och 

utdragen affär, men slutresultatet blir att styret lett av Christina Appfelquist av klan Ventrue avgår 

och ersätts av en ny koalition ledd av Gerhardt Richter, Ancilla av klan Toreador. Richter, 

ursprungligen från Nürnberg i Tyskland, höll sitt installationstal under första elysiet i oktober, tackade 

domänen för sitt beslut och presenterade plattformen för sitt nya styre. Ett par av nyckelpunkterna 

var en hårdare linje mot personer av "lägre stående blod" som thin-bloods och caitiffs.  

Ur Richters tal:  

"Utan att någon skugga faller på Ancilla Appfelquists styre är det uppenbart att individer vars blod 

bör ifrågasättas suttit vid vårt bort och njutit av vår gästfrihet utan att bidra med något av värde. Det 

finns ingen plats i Camarillan för tunnblod och caitiffer, och de som önskar åtnjuta den trygghet vår 

ärevördiga organisation tillhandahåller kommer att behöva bidra i en högre grad än tidigare." 

Stockholm är redan en av de hårdaste domänerna i Norra Europa mot thin-bloods och caitiffer, så 

många inväntar med nyfikenhet, eller skräck, vad Richters principer kommer att innebära i praktiken. 

Malmö 
Tveksam enighet i revolutionsrådet 

Anarkrörelsens revolutionsråd i Malmö tragglade under fem nätter i oktober sig genom en av de mer 

kontroversiella frågorna för de åtta domänerna. Rådet, som annars bara är eniga runt maskeradens 

betydelse, har satt upp en kort lista på brott som leder till gemensamma aktioner från alla stadens 

baroner om de utförs i Malmö. I nuläget har Baronerna inte lyckats hitta en alternativ term för att 

slippa använda ordet "blodsjakt". Frågan är kontroversiell då några av de mer radikala Baronerna ser 

gemensamma regler utanför maskeradfrågor som försök att införa varianter av Traditionerna, men 

rådets sammanträden landade i ett antal brott som alla Baroner kunde enas om. Den relativt korta 

listan innehåller handlingar som diableri, samröre med Andra Inkvisitionen eller mord på medlemmar 

av anarkerna. Tidigare var förslaget att inkludera mord på alla besläktade, men stötte på patrull då 

Baron Isak Möller av klan Lasombra opponerade sig med argumentet att "det är en medborgerlig 

plikt, inte ett brott, att döda en medlem av Camarillan". 

Samtidigt som mötet skedde en stor del informella möten mellan lägre representanter för de olika 

Baronierna, varav ett antal urartade i diverse slagsmål. 



Uppsala 
Anfall av anarkerna avvärjt 

Nästan på natten tio år sedan Uppsala framgångsrikt slog ner försöket till uppror från Anarkrörelsen i 

domänen rapporteras att ett nytt anfall ska ha skett. Sju överlevande anarker avrättades på elysium i 

oktober, men hittills kan få säga vilka de är. Den officiella versionen är att anarkerna tillhörde mindre 

domäner i närheten av Uppsala, uppviglade av personer från Malmö som var en del av ett gäng som 

tillhörde en numera avsatt baron. Eftersom Uppsala inte har några anarker så var ingen intresserad 

av att ifrågasätta detaljerna öppet. Ingen medlem av Camarillan ska ha avlidit under anfallet, utan 

anarkerna ska framgångsrikt ha neutraliserats av sheriff Leonard Cronquist av Hellenerna i samarbete 

med klan Tremere. Furst August Ström av klan Ventrue höll ett kort tal efter avrättningarna och 

betonade domänens trygghet det senaste decenniet och nödvändigheten att försvara Uppsala mot 

"diablerister och upprorsmakare" med "blod och eld, om så behövs". 

Köpenhamn 
Sändebud från klan Hecata 

En delegation bestående av medlemmar av klan Hecata anlände till domänen efter sommaren ledd 

av en Luciano Giovanni. Han hade ett inledande möte med Baron Christina Pedersen och förhandlade 

tillfällig vistelse för sig själv och sina klanfränder i staden. Under tiden sedan dess har herr Giovanni 

haft ett antal privata möten med vissa Baroner, vilket kulminerade i att Anarkernas Folkråd i slutet av 

september beslutade att ge klan Hecata rätt att vistas i domänen så länge de önskar och upplät en 

blygsam jaktmark. Känslorna i domänen är delade över detta. Ett fåtal Baroner har varit direkt 

fientligt inställda till tanken att låta Hecata stanna i domänen och rykten har cirkulerat om spöken, 

förbannelser och värre saker bland de yngre anarkerna. Å andra sidan kan de som har talat med 

Luciano Giovanni intyga att han är en affärsman i första hand, intresserad av att ha ett lönsamt 

förhållande med Köpenhamns anarker och inte alls matchar rövarhistorierna om hans klan. Exakt 

vilka avtal klan Hecata träffat med Baronerna är oklart, men klanen tycks bli ett bestående inslag i 

domänen tills vidare. 

Berlin 
Kedja av försvinnanden i östra Berlin 

Även om situationen i Tysklands huvudstad har varit kaotisk för besläktade sedan uppropet 2008 så 

har staden plågats av försvinnanden bland besläktade, huvudsakligen i östra delen av staden, sedan 

september. Eftersom de olika gängen inte är tillräckligt enade så har en massa sidoutredningar 

pågått bland anarkerna, som generellt visat att kidnappningarna utfördes professionellt och utan 

några elektroniska spår. Den mest populära teorin är att Andra Inkvisitionen börjar dra åt snaran runt 

staden efter år av maskeradbrott och att kidnappningarna är första steget i en utrensning. Andra 

teorier cirkulerar runt Sabbaten, Gehenna-kulter eller uppvaknandet av en Methuselah som sägs 

sova under staden. 

Hamburg 
Efterdyningar efter Göteborgs befrielse 

Efter återkomsten av klan Ventrues Ancilla Dragomir Zarovich från Göteborg  har Hamburg fokuserat 



på efterdyningarna av domänens återuppbyggnad. Zarovich höll ett anförande på elysium i oktober 

som huvudsakligen sammanfattade åtgärderna i Göteborg, men tonade kraftigt ner anarkernas 

närvaro i domänen till "en liten grupp asgamar som är föga mer än en fotnot" och ignorerade 

fullständigt domänens första Furste innan Furst Trolle. Furst Sigismund von Brauner gjorde i ett 

senare uttalande uppskattande kommentarer om Ancilla Zarovich återerövring av Göteborg och 

konstaterade att händelserna "tydligt visar att fallna domäner kan byggas upp, fria från anarkernas 

själviska impulser och trygga under säkerheten som Camarillan erbjuder". 

 

 

 

 

  

  


