
Th� Jan� Auste� pla�se�
Et� pla�se� til� Fiasc�

Av: Svartviken Rollspelspodd



Relatione�
1. Syskon
1.1. Älskad syster.
1.2. Systern som tycker att du absolut inte ska gifta dig med den där typen...
1.3. Syskonet som skämmer ut familjen med sitt vilda leverne!
1.4. Den överbeskyddande brodern.
1.5. Den naiva brodern som faller pladask för din bästa vän.
1.6. Den evigt förnuftiga systern.

2. Rivaliteter
2.1. Han är min!
2.2. Jag är ju både snyggare och mer spännande än dig...
2.3. Hen gillar mig mer än dig.
2.4. Ohälsosam besatthet.
2.5. Jag är ju både rikare och mer bevandrad än dig.
2.6. “Att vi skulle behöva er hjälp i societeten är ju skrattretande”.

3. Romans
3.1. En hemlig förlovning!
3.2. Bär mig i dina starka armar genom regnet!
3.3. Ensidig kärlek.
3.4. Ett arrangerat äktenskap.
3.5. Lyckligt gifta.
3.6. Ni fick aldrig till er tajming verkligen.

4. Släkt
4.1. Svåger som du är lite, lite kär i.
4.2. Din snälla moster/morbror som bara vill ditt bästa.
4.3. Din underliga kusin som också typ gärna gifter sig med dig...
4.4. Din toffliga pappa.
4.5. Mamma som pratar alldeles för jävla mycket och hela tiden försöker gifta bort dig.
4.6. Din svägerska som precis gjort dig hemlös.

5. Vänskap
5.1. Din alldagliga vän som antagligen aldrig kommer hitta en man.
5.2. BÄSTA VÄNNER FÖR EVIGT!!!



5.3. Varför jag dolde att hon var i stan? För hon inte är tillräckligt bra för dig, bro.
5.4. Gasp, läser du ÄNNU mer opassande böcker än mig? Vi måste bli vänner!
5.5. Ahaa...du är förlovad med snubben jag är kär i? Awkward… Let’s be friends!
5.6. Vänner för att du har något jag vill ha.

6. Förflutet
6.1. Men jag skrev ju så många kärleksbrev?
6.2. Vi brukade vara vänner.
6.3. Jag vet att du försökte rymma med min 15-åriga lillasyster, ditt svin.
6.4. Du gjorde vem med barn sa du?
6.5. Din första kärlek DOG? Herregud så romantisk du är!
6.6. Har du aldrig varit kär? Skandal!

Beho�
1. Att gifta sig...
1.1. ... så snart som möjligt, jag börjar redan bli en börda för min familj.
1.2. ... så rikt som möjligt!
1.3. ... med någon jag älskar.
1.4. ... med en stilig officer!
1.5. ... innan födseln.
1.6. ... med någon som förstår sig på muslin.

2. Att komma över...
2.1. ... min ungdomskärlek jag avvisade för att min familj rådde mig till det.
2.2. ... min egen stolthet.
2.3. ... gud.
2.4. ... den där lilla naiva puddingens pengar!
2.5. ... den där bra saken du gjorde för fem år sedan och ännu pratar om.
2.6. ... att ha blivit avvisad.

3. Att få fram sanningen...
3.1. … om mamman som dött.
3.2. ... om din systers äkta make.
3.3. … om din farbrors företag.
3.4. ... om familjens skulder.
3.5. ... om varför någon tackade nej till frieriet.
3.6. ... om mörtarna.



4. Bli av med...
4.1. ... ryktena.
4.2. ... en skuld.
4.3. ... den efterhängsne unge mannen.
4.4. ... lukten.
4.5. ... sociala ojämlikheter! KLASSKAMP!
4.6. ... spöket som huserar här!

5. Att få respekt...
5.1. ... för mina stackars nerver!
5.2. ... från den ädla lady Catherine De Bourgh.
5.3. ... från mina föräldrar.
5.4. ... från tjänarna.
5.5. ... av den jag älskar.
5.6. ... från din svåger.

6. Att bli uppmärksammad...
6.1. ... av officerarna! Åh!
6.2. ... av din gamla ungdomskärlek.
6.3. ... av den ädla lady Catherine de Bourgh!
6.4. ... för din talang på piano fortet.
6.5. ... av någon som som bara RÅKAR kliva rakt ur en sjö med sin skjorta klistrad mot kroppen.
6.6. ... för dina kläder.

Platse�
1. Netherfield park
1.1. Balsalen.
1.2. Sovrum.
1.3. Lusthuset.
1.4. Källaren.
1.5. Vinden.
1.6. Labyrinten i trädgården.

2. Bath
2.1. Huset som vi har hyrt.
2.2. Nere vid vattnet.
2.3. Teatern.
2.4. Operan.
2.5. Skogen.
2.6. Tesalongen.



3. Longbourn
3.1. Lite vacker vildmark i utkanten av trädgården.
3.2. Ditt sovrum.
3.3. Salongen.
3.4. Köket.
3.5. Tjänstebonaden.
3.6. Biblioteket.

4. Pemberley
4.1. Salongen.
4.2. Sjön.
4.3. Pianorummet.
4.4. Utställningshallen.
4.5. Vinden.
4.6. Platsen där du blev lite lite kär när du såg storleken.

5. Northanger Abbey
5.1. Det förbjudna rummet.
5.2. Den mörka skogen.
5.3. Den stela, tysta matsalen.
5.4. Ditt spöklika sovrum.
5.5. Högst upp i tornet.
5.6. Källartrappen.

6. Farliga platser
6.1. Kriget.
6.2. Huset som brann ner.
6.3. Till sjöss.
6.4. Fattighuset.
6.5. Dueleringsgläntan.
6.6. Den löjligt branta kökstrappan.

Föremå�
1. Statussymboler
1.1. En dyrbar släktklenod.
1.2. Ett ansenligt arv.
1.3. Fordyces Sermons.
1.4. En Barouche.



1.5.10 000 pund om året.
1.6. Huset som du just snodde från din svärmor och dina svägerskor.

2.  Information
2.1. Om den kommande revolutionen!
2.2. Om graviditeten.
2.3. Om spelskulden.
2.4. Om den hemliga förlovningen.
2.5. Om väldigt oetiska förfaranden i Karibien.
2.6. That you’re not particularly agreeable.

3. Sentimentalitet
3.1. En ouppfostrad hund.
3.2. Hästen som sprang iväg.
3.3. En gammal leksak.
3.4. Min mors smycke.
3.5. En tavla på en bortgången släkting.
3.6. Kärleksbreven.

4. Kläder
4.1.  Militäruniform.
4.2.  Din systers nya hätta (som du fått låna med löfte om att göra all hennes sömnad en
månad).
4.3.  Det senaste modet från London.
4.4.  En näsduk med initialer.
4.5.  En halsduk som doftar som dig.
4.6.  En klänning med lite för djup urringning.

5. Farliga föremål
5.1. The mysteries of Udolpho.
5.2. Ett passionerat brev.
5.3. En teaterpjäs.
5.4. Hemligheten i kistan.
5.5. Promenader i regnet...
5.6. Det enda som kan vinna tillbaka den äkta kärleken.

6. Vapen
6.1. Skvaller.
6.2. En värjkäpp.
6.3. Ett oanständigt brev.
6.4. En pistol från kriget.



6.5. En spade.
6.6. En ovanligt lång hårnål.

Til�
1. Misslyckande
1.1. En idiotisk plan, perfekt genomförd.
1.2. Ett ynka litet misstag leder till undergång.



1.3. Rädsla leder till ett ödesdigert beslut.
1.4. Du trodde problemet var löst, men så var inte fallet.
1.5. Du fyller 30.
1.6. Din hemgift går förlorad.

2.  Förödelse
2.1. En frenetisk jakt.
2.2. Magnifik självförstörelse.
2.3. En kallsinnig uppgörelse.
2.4. En välmenande främling lägger sig i.
2.5. Mamma öppnar käften.
2.6. Åh nej, Catherine de Bourgh!

3. Tragedi
3.1. Abrupt, oväntad död.
3.2. Smärta, följt av förvirring.
3.3. Far är död, och kvinnor får inte ärva!
3.4. Det går rykten om mord...
3.5. Frieriet dras tillbaka!
3.6. Förvirring, följt av smärta.

4. Moral
4.1.  Ett hastigt bröllop i Skottland.
4.2.  Oanständig, ohållbar passion.
4.3.  Han kan inte fria för han är redan förlovad med någon annan i smyg.
4.4.  Spelskulderna hinner ikapp.
4.5.  Någon är inte så oskyldig trots allt...
4.6.  En oäkting!

5. Samvete
5.1. Förrådd av vänner.
5.2. Någon utvecklar otajmat ett samvete.
5.3. Girighet leder till ond bråd död.
5.4. Någon får panik och tror att hen gör rätt sak.
5.5. Vi måste vända oss till gud och låta honom leda oss!
5.6. Kanske var jag en stolt jävel som hade fel hela tiden?

6. Farliga tankar
6.1. Det bor en vampyr på slottet!
6.2. Jag kan rymma med min kärlek och leva lyckligt i Skottland!
6.3. Om jag är iväg och krigar hinner jag inte tänka på mitt krossade hjärta.



6.4. Jag kanske aldrig får ett bättre frieri...
6.5. Kunskap om vad farbror faktiskt gjort i västindien.
6.6. Vad kan väl en kyss leda till?

Tac�
Mia Welander, Amanda Stenback


