


Thule-kampanjen 
presenterar 

Den Svarta Nyckeln 
Ett lajv i djupet av Furstendömet Margholien 

 

 
Förste Ministern rullade ihop brevet, såg upp från sitt skrivbord och 
mönstrade den rödklädda budbäraren uppifrån och ner.  
 
”Minsann,” sade han torrt. ”Ett genombrott. Och rentav ett samarbete i 
högönsklig harmoni, av brevet att döma? Har ni och Kollegiet lagt era tvister 
åt sidan?” 
 
”Herre,” sade Rödkåpan brett leende, ”i Furstens tjänst är vi alla bröder och 
systrar. Det vet väl du bättre än någon annan. I Hans skugga är inte svion 
eller talvi, inte människa eller dvärg eller orch...” 
 
”...eller alv, vad jag förstått,” avbröt ministern ännu torrare. ”Det räcker. 
Hälsa din mästare och hans kompanjoner att jag med största intresse skall 
bevittna er föreställning. Jag utgår från att de andra av Hans närmaste 
också kommer att närvara?” 
 
”Givetvis, Herre,” log Rödkåpan ännu bredare. ”Ingen missar det här.” 
 

www.thule.vas.nu/densvartanyckeln/
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Lite om Thule-kampanjen 
 

Thule-kampanjen är en episk fantasylajvkampanj som hållit på i 
olika former sedan 1994. Kampanjens huvudtema är kampen 
mellan den mörke Fursten av Margholien och den bräckliga 
allians av folk som står emot honom. 
 
Det hela utspelas i Terra Cognita, en parallellvärld till vår egen 
med många influenser från vår världs historia och mytologi 
såväl som från klassisk fantasy. Den Svarta Nyckeln utspelas i 
själva Margholien, kärnlandet i det mörka Furstendömet. 
 
Mer om Thule-kampanjen kan man läsa på vår hemsida: 
www.thule.vas.nu
 
Thule-kampanjen och dess arrangörer har traditionellt strävat 
efter sådant som: 
 

• Episka men komplexa intriger kring kampen mellan gott 
och ont. 

• Kontinuitet i handling och karaktärer. Händelser på ett lajv 
kan få konsekvenser långt fram i berättelsen. 

• Bredd och variation. Skådeplats, miljö och upplägg skiftar 
från lajv till lajv. 

• Stark tonvikt på offlajv hänsyn och generöst spel. 
• Öppenhet och tillgänglighet gentemot deltagarna. Vi spelar 

också helst med så ”öppna kort” som möjligt och föredrar 
transparens framför hemlighetsmakeri. 

• Att ta även de ”tråkiga”, jordnära och praktiska delarna av 
arrangerandet på stort allvar. 

• Att ge utrymme för deltagares önskemål och bidrag, 
samtidigt som vi håller på vår egen grundläggande vision. 

 
 

http://www.thule.vas.nu/


 

När? Var? Vem? 
 

Den svarta nyckeln kommer att utspelas på Barvagården utanför 
Eskilstuna 12-14 november 2010.  
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E-post för anmälan och rollförslag: 
densvartanyckeln@gmail.com

 
 
 
 

Välkomna! 
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