


Thule-kampanjen 
presenterar 

När vinden vände 
 

Ett äventyr i skuggan av kampen om Gedanien 
 

”Vårt hem är befriat nu. Fursten har dragit tillbaka sina styrkor från 
våra byar som han ockuperat och förtryckt i snart tio års tid. Men 
det som hänt, det som vi gjort, kommer aldrig att lämna oss. Vi är 
fria… vad händer nu?” 
 

* * * 
 
”Ingen rast eller ro får vi. Nu ska vi förläggas i en by, Rödesta heter 
den visst, som de Furstliga just har lämnat. Tydligen finns det fiender 
kvar i närheten som måste bort. Jag längtar hem till Ensätra. Den 
Förste give oss fred.” 
 

* * * 
 
”Jag och min dotter är långt hemifrån nu. Vi fick en gård att bo på 
borta i Furstens kolonier i Gedanien, långt bort från allt farligt som 
det verkade. Och nu har kriget kommit hit och bygden fallit i hans 
fiendes händer. Vad skall det bli av oss nu?” 
 

* * * 
 
”Marschen och inkvarteringen avlöpte smärtfritt, Ljuset ske pris. 
Fiendens eftertrupp har förskansat sig i fältbefästningar någon 
fjärdingsväg öster om byn, där de hotar våra transportvägar. Vi skall 
slå dem på flykten, men vi behöver vinna bybornas tillit och hjälp. 
Och vi måste utröna vilka av dem vi kan lita på…” 
 

* * * 
 
”Åter till era poster. Vi håller våra ställningar tills uppdraget är 
utfört eller tills vi blir avlösta. De ska bli varse att vi inte säljer oss 
billigt. Hell Fursten!”  
 
 

www.thule.vas.nu/narvindenvande/ 

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


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. När Vinden Vände utspelas i 
norra Gedanien, ett av kärnländerna i Alliansen, i trakter som 
ockuperats av Fursten från krigets början till helt nyligen. 
 
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? 
 

När vinden vände kommer att utspelas utanför Ludvika 15-18 
september 2011.  
 
 
 
 

Huvudarrangörer 
 

  
Theo 
Axner 

Frida 
Pihl 

 
 

E-post för anmälan och rollförslag: 
narvindenvande@gmail.com 

 
 
 
 

Välkomna! 
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