Jeniece Plantagenet
Du är dotter till kung Henry II av England,
och hans gemål Eleanore of Aquitaine. Den
12 maj 1163 såg du dagens ljus i en redan
stor familj. Namnet Plantagenet kommer
av latinets Planta Genesta, vilket betyder

ginstkvist. Denna växt

är din familjs

symbol.

Dina äldre syskon: Henry,

Richard,

Geoffrey, Matilda, Eleanor och Joan har
redan flyttat från familjen. Din far är
ständigt ute på resande fot, och när alla tror
han är i södra Frankrike dyker han plötsligt
och oväntat upp i England. Han är ganska
nyckfull och sträng, men självklart en
duglig kung. Din mor befinner sig också på
resande fot, men du har ingen aning om var
hon är. Du har inte sett henne på flera år.
Du är dock inte ensam, mycket av hovet är
ständigt på plats i London, du har din
kammarjungfru Katwein som tjänarinna
och bästa vän, och din lillebror John är
ännu bara tretton år, och for ung flor att
flytta ännu. Du har inte träffat dina äldre
bröder så mycket på senare tid, men du

minns att de var ganska elaka och
maktlystna, speciellt då Richard. Han är

osedvanligt brutal och blodtorstig, och har
flera gånger handlat alltfor ansvarslöst. Han
är mycket hetlevrad. Din lillebror John,
däremot älskar du mycket. Han är så snäll
och blid, men samtidigt mycket intelligent.
Du hoppas nåstan att han skulle fa
efterträda din far i stållet for någon av hans
iildre bröder.

Du har aldrig behovt sakna något under de
dryga sjutton år du lew. Alla har alltid varit
beredda att l4älpa dig med vad än du

behövt hjälp med. Sådan är tingens
ordning, och så skall den forbli. Världen
består av två slags människor: de adliga
och de andra. De andra finns till for att
arbeta och tjana de adliga. De adliga har
som sin uppgift att njuta av livet genom att
anordna stora banketter och baler.

Nu har du erhållit den utbildning som
anstår en prinsessa, och din lärare har

berömt dig för din stora klokhet. Nu ville
din far att du skulle fiirdas till Danmark
tillsammans med en eskort. Du har ingen
som helst aning om var r han vill att du
skall åka dit, kanske fruktar han någon av
alla de fiender som man alhid ar omgiven
av. Du har inte intresserat dig så värst
mycket for det politiska livet, något som
inte passar en kvinna. Detta är din forsta
långresa utanfor slottet

Personlighet: Du vet vad du vill och är
mycket bestämd. Förutom dina tjänare vill
du helst inte ha att göra med icke adliga,
eftersom du år ängslig och orolig for hur
man for sig bland dessa. Du är dessutom
rädd att de inte är beredda att behandla dig
som den prinsessa du är. Emellertid är du
väldigt nyfiken på hur vaniiga människor är
och hur de beter sig, så du passar pä att ta
tillfiillet i akt under denna resa att studera
detta.

Ingen annan är din jämlike, och du tvekar
inte att göra klart for de andra att det är en
stor ära lor dem att fa vara i ditt sallskap,
eftersom du sällan nedlåter dig till det. Om
människor inte har vett att veta sin plats
kan du bli riktigt ilsken. Du forsitter heller
aldrig en chans atttala om for andra hur du
vill ha det, och hur du tycker. Hittills har
ingen vägat säga emot dig, eftersom du är
kunglig.
så kräver du att alla alltid skall
tjäna just dig eftersom du är blåblodig!
Något som din far dock inskärpt alla sina
barn är vikten av daglig religionsutövning,
och du forsummar inte ett tillfiille att ägna
en stund åt Gud och Kristus. När du inte
ägnar dig åt dettatycker du om attägnadig
åt handarbete, dvs. att brodera eller sy.
Annars sitter du gärna och ordnar ditt hår
eller dina kläder, eller läser bibeln. Det lär
inte finnas så mycket annat att göra på

Kort sagt,

båtfilrden.

Vad Jeniece anser om de andra:

Katwein: Hon är din kammarjungfru, och
din basta vän. Henne kan du alltid prata
med. Hon har alltid tid över att ordna till
ditt hår eller dina kläder, tvaga dig och
Lrjalper dig med allt det som en prinsessa
inte skall behöva göra.

Michael of Fornsete är adelsman, och den
som leder din eskort. Det är han som har
som sitt viktigaste uppdrag att beskydda
dig från allt ont. Han är i princip din fars
högra hand.

Dessutom har din är valt att ta med två
stycken ofrälse: Malcom McPhager, som
är rådgivare åt kungens skattmästare och

Ilarold

Jameson, som tydligen

är

utlänning, och din liwakt. Varfor han valt
dessa är mer än du förstår, men han har väl
valt dem med omsorg, så att de skall passa
upp dig - så som ofrälse skall göra! Du
skulle helst vilja att de höll sig for sig
själva, men du kan passa på tillfiillet att
studera hur vanliga människor är och beter
sig.

Språk: Du är av Normandisk bord, varfor
ditt modersmål år Franska, och du talar r
forsta hand detta språk. Speciellt med din
goda vän Katwein. Eftersom du är engelsk

prinsessa har du givetvis lärt dig felfri
Engelska, men vill inte gårna tala detta
språk, eftersom det talas av den breda
massan av ofrälse. Du foredrar att använda
Katwein som ditt språkror i sådana fall.
Dessutom har du ffitt god undervisning i
Latrn, eftersom en bildad person måste
behärska detta språk.
Utseende: Jeniece är vacker som en dag,
med langt gyllenblont hår och blå ögon.
Alltid klådd ilänga böljande klänningar och
översållad med juveler och smycken.
Några franska uttryck att använda:

Allezl:

Vite! :

Gå!

Fort!
Merci: Tack
S'il vous plait

Voilä:

Sådar
Je ne sais pas

: Please

:

Jag vet inte
Au secours : Hjälp
Pas du tout : Inte alls
Monsieur: Min herre
Trös bien: Mycket bra

Michael of Fornsete

fuet var l!70, och ärkebiskopen

av

Canterbury, Thomas Becket, har just
återvänt från sin mångåriga exil i Frankrike,
och borjar bannlysa de präster som hade
medverkat vid unge prins Henrys kröning.

till

kungen som
for tillfiillet vistades i Normandie, och
beråttade att ärkebiskopen var fårdig "att
slita kronan från den unge kungens hulud".
Den eldftingde Henry Plantagenet, den
forste av sin ätt, mottog nyheten omgiven
av sina riddare och adlingar och fick ett
vredesutbrott. "Å, dessa narrdr och fega
uslingar som jag har uppfatt i mitt hus!"
utbrast han. "År det då ingen som vill
hrimnas mig på denne uppkomlingsklerk?"
Dessa olyckliga begav sig

Fyra riddare hade lyssnat

till

kungens

vredgade ord i rådsforsamlingen. De steg
genast till häst och red utan uppehåll till
kusten. De seglade över kanalen, begärde
nya hästar och red till Canterbrry. Den 29
december ll70 fann de ärkebiskopen i
katedralen. Thomas mötte dem med kors
och mitra, orädd och beslutsam. Efter en
häftig ordväxling störtade de sig över

honom och hogg ner honom med

sina

svärd.

Du slog upp dina ljusblå den 11 oktober
1142, och du är en av kung Henry IIs av
England närmaste män, en position som det
är tradition att din adelsfamilj innehar. Du
har faktiskt tjänat honom hela ditt vuxna
liv, och du år fullständigt beredd att lyda
hans order vad den ån kan vara. Eftersom
du älskar och hogaktar kungen, så utforde
du och tre andra riddare det makabra värv
som beskrevs ovan, och högg ner biskopen
vid högaltaret i Canterburykatedralen. Du
har inte avslöjat for någon din inblandning i
det hela och har visserligen fätt absolution
genom bikt, men det tynger ditt hjarta
fortfarande.

En annan sorg som tynger ditt hjarta ar att
din älskade hustru Vdronique led sotdöden
för tre år sedan. Du har ännu inte formått
gifta om dig.

Nu hade kungen ett betydligt fridsammare
uppdrag till dig. Hans dotter Jeniece skall
resa iväg till Danmark for att träffa den
danske kronprinsen Canute (tl. Knud
Valdemarsen) som skall

bli hennes make.

Kung Henry söker nämligen nya allierade
efter det att både Frankrike, Irland och
Skottland vill bekriga England. Jeniece vet
inte om att hon skall åka och gifta sig. Det
skall bli en stor överraskning och under
inga förhållanden fär du berätta detta for
henne. Eftersom det finns fiender överallt
måste hon ha en liwakt. Kungen har
uttryckligen givit dig ordern att du måste
beskydda prinsessan Jeniece till varje pris,
oavsett vad hon säger och tycker.

fick det bli, och eftersom du är var' att
lyda kungens order så sammankallade du
snabbt de två andra kungen handplockat till
eskorten, varefter ni eskorterade prinsessan
Så

Jeniece och hennes kammarjungfru
Katwein till båten, och det som troligtvis

kommer att bli bland dina lättare uppdrag,
for vad kan väl hända nu? Samtidigt är det
ett av dina allra viktigaste uppdrag, och du
är mycket hedrad.

Personlighet: Du är mycket plikttrogen,
men också självständig. Nu när du handlar
på-kungens uppdrag ffir inga senare order
äventyra hans order. Även om du är mycket

skicklig pä att strida, brukar du floredra att
hitta en listig lösning för att minimera
onödigt vapenskrammel, genom att utnyttja
andra personers svagheter som fafänga,
girighet och avund. Som uppväxt adelsman

har du också ett mycket höviskt
ridderligt sätt mot damer.

och

Vad Michael §cker om de andra:
Jeniece: Inget ont fär vederfaras henne, det
ar ditt uppdrag. Du måste vara nära henne
for atl skydda henne till varje pris.
Förhoppningsvis kommer det inte att handa
något på resan, men det är ändä bast att
vara på sin vakt, annars kommer aldrig
kung Henry att forlåta dig.

inte är så konstig eftersom det är dit
modersmåI. Dessutom har du fätt

Katwein: Lyckliga hon som ständigt har
prinsessans sållskap. Hon viker inte från

kläder: Tunika, undertunika och en
voluminös italiensk sidenmantel. På

Jenieces sida, så du får naturligtvis skydda

henne med. Hon är visserligen mycket
vacker men tyvärr inte adlig. Hon hade
annars blivit en utmärkt maka, men nu
skulle ett giftermål innebära en mesallians,
vilket skulle vara forödande for din status.

Malcom McPhaqer: Han dr rädgivare ät
kungens skattmästare. Kungen har
handplockat honom till detta uppdrag, så
det är säkert en bra man, men hans namn
låter väldigt skotskt, han kanske har något
illasinnat i tankarna. Bäst att vara florsiktig.

Harold Jameson: En man av

utländsk
börd, som du inte alls känner. Kungen har
dock personligen valt ut honom, så även
han torde vara en bra man.

Språk: Som varande en

Normandisk
riddare, så talar du utmärkt Franska, det
språk som talas inom hovet. Självklart
måste du även behärska Engelska, vilket

lorstklassig undervisning i Latin, och talar
även detta språk obehindrat.

En muskulös man med
cirka 1.80. Du har
utseende,
fordelaktigt
alltid varit noga med att ha vä|värdat hät
och välansad mustasch, och din personliga
hygien är viktig. Du år klädd i moderiktiga
Utseende:

händerna har du dyrbara handskar.

Några franska uttryck:

Allez! : Gå!
Vite! : Fort!

Merci:

Tack

S'il vous plait: Please

Voilä:

Sådär
Je ne sais pas: Jag vet inte

Au secours: Hjälp
Pas du tout: Inte alls
Mademoiselle: Fröken
Trös bien: Mycket bra
Avantil : Framåt!

Katwein Montagu
ditt liv kretsat
betjäna prinsessan

Så lange du kan minnas har

kring en uppgift: Att
Jeniece! Du har ett mycket svagt minne

av

att din tidigaste barndom var mycket fattig,
och båda dina foräldrar dog, ända tills en
dag då en av kung Henry IIs förtrogna tog
hand om dig så att du kunde bli prinsessans
egen kammarjungfru, och därefter fick du
lära dig allt en kammarjungfru kunde
tänkas behöva. Därefter har du nästan
uteslutande umgåtts med prinsessan. Du
kunde inte önska dig en bättre matmor, och
du har allt du kan begära och allt du kan
önska dig. Så länge Jeniece är nöjd och
glad så är du lycklig, och skulle hon bli
nedstämd eller ledsen forsöker du göra ditt
bästa for att trösta henne. Du känner en
stark kärlek till henne, som vore hon din
syster. En och annan man har velat gifta sig
med dig, men du vet inte hur Jeniece skulle
ställa sig tlll att du skulle gifta dig. Du är
inte ens siiker på om du ffir gifta dig
överhuvud taget, men du tror att det skulle
kunna komma att gä bra - om bara den
rätte dyker upp. Du kan inte fatla att du har
haft en sådan tur. från en fattig, foräldralös
liten flicka till prinsessans personliga
tjänarinna, och du är mycket tacksam for
att kungen givit dig denna chans.
Prinsessan verkar inte intressera sig for
Englands politik, så värst mycket, men du
har haft ögon och öron öppna när tillfiille
givits, och vet att riket hotas av krig från
tre håll: Skottland och Irland har
underkuvats av England, medan kungen
äger större delar av Frankrike än vad den
franske kungen gör. Det måste vara därflor,
som kungen har beslutat skicka prinsessan
till Danmark.

En annan sak du kånner till, men som du
inte har haft hjärta atttala om for Jeniece är
det att hennes familj har stora bekymmer.
Kungen är inte någon trogen make och mer
än en gång har han gjort älskarinnor med
barn. Drottning Eleanors hämnd for detta
har varit att uppvigla hans tre äldsta söner
mot honom. Hon är for närvarande bosatt i
Poitiers, där hon intrigerar mot konungen.

Eftersom Jeniece älskar sina föräldrar djupt
så är det bäst att hon inget fär veta. Hon är
inte beredd på den ondskefulla och giriga
värld som finns därute ännu.

Personlighet: Du är snäll och vänlig, lite
blyg och trllbakadragen och du viker inte
gärna från din matmors sida. Du är redo att
offra ditt eget liv for att s§dda Jeniece,
eftersom du känner det som att ditt liv
saknar mening om inte hon skulle finnas
kvar. Dessutom är du alltid beredd att
hjälpa henne ordna sitt hår, eller sin kladsel,
eftersom en prinsessa inte skall behöva
be§mra sig om sådana ting. Om Jeniece
mot förmodan skulle vilja vara ifred så
sitter du i ett hörn och broderar eller syr.

Du vet din plats i tillvaron, den
förutbestämd!

är

Vad Katwein tycker om de andra:
Jeniece: Hon är din matmor och din bästa
vän. Du är alltid beredd att göra allting for
henne. När hon en dag gifter sig skall du
fortsätta betjäna henne efter bästa formåga.

Michael of Fornsete är en adelsman som
är kungens högra hand, och har klarat av
flera svåra problem. Han är ledaren for den
eskort som skall s§dda Jeniece.

Malcom McPhaser är rådgivare

ät
kungens skattmästare. Vad han gör på den
här resan vet du inte. Den tredje mannen i

eskorten Ilarold Jameson känner du inte
alls, eftersom han tydligen är av utländsk
bord. De utgör tillsammans med Michael
den eskort som konungen skickat med för
att skydda Jeniece under den båtresa som
hon nu skall ut på, så du hoppas att även de
är beredda att offra allt for henne.

Språk Engelska är ditt modersmåI,

men

du har också lärt dig utmärkt Franska. När
du och prinsessan samtalar på tu man hand
sker det uteslutande på Franska. Du vet
också att prinsessan inte gdrna vill tala
Engelska, så när hon måste tala det
använder hon sig gärna av dig som
språkror.

Utseende: Du är nägra är äldre än
prinsessan, 21 är (tror du i alla fall, din
tidiga barndom är något dunkel), och har
långt böljande ebenholtzfiirgat hår och
mörka ögon. Du går alltid klädd i relativt
anspråkslösa kläder, for att inte på något
sätt konkurrera med prinsessan. En
utomstående betraktare skulle nog hävda
att du är en mycket vacker kvinna, men
naturligtvis är Jeniece betydligt vackrare.

Malcom McPhager

6 augusti anno ll52 foddes du i
Skottland av enkla foräldrar. Du har sedan

ett utmärkt tillfiille att lämna landet, så att
hon inte skulle fanägraid6er.

på
samhällets

Nu kan du forsöka bearbeta Jeniece och
övertyga henne om att hon behover en

Den

flera är sakta vandrat uppåt
karriärstegen, från att ha varit

i

bottenskikt. Genom att fiäska for rätt
personer och slicka rått stövlar så blev du
snabbt underhuggare ät rdtt inflytelserika
ädlingar i Skottland. Il74 inträffade
emellertid två saker. Först besegrades den
skotske kungen av den engelske kungen,
och eftersom du egentligen aldrig har hyst
nägra varmare känslor lor Skottland, så tog
du tillftillet i akt att flytta ner till England.
Detta eftersom Rory McDerry, den
adelsman du var rådgivare åt, hade en
vacker dotter, som plötsligen nedkom med
en dotter, trots att hon inte var grfr. och det
därmed borde vara omöjligt. Rory insåg
plötsligt att de privatlektioner du gett hans
dotter inte var av den art som han hade
trott. En bättre anledning att flytta till
England kunde du inte finna.

När du kom till England var du visserligen
okänd, men återigen lyckades du klättra
uppåt på karriärstegen, och nu hade du
plötsligt ett mål för dina manipulationer.
Du skulle bli kungens närmaste man och
hans fortrogne. Genom att smutskasta rätt
personer vid rätt tillftille, och alltid hålla
med den mest inflytelserike vid varje givet
tillftille började du komma allt närmare ditt
måI. Just nu är du rådgivare åt kungens
skattmästare, William Thurston. Tyvärr har
du upptäckt att det lär vara näst intill
omöjligt att bli kungens rådgivare eftersom
det av tradition alltid gått inom en och
samma familj, men han har ju en dotter,
som såkerligen kommer att fä mycket stor
makt en gång i tiden, och då kan du
forsöka finnas vid hennes sida.

Nu givs det ett ypperligt tillfalle! Kungen
ombad dig att eskortera prinsessan Jeniece
på en resa till Danmark av alla ställen,
eftersom du har börjat stå alltfor högt i
gunst hos en dam, som dessvärre visade sig
vara gift. Dessutom råkade hon vara gift
med en viktig tysk ambassadör, så det var

rädglare.
Personlighet: Om någon frägar dig vad du
anser om något, så forsöker du alltid svara
det som den mest inflytelserike personen i
närheten vill höra. Om sedan någon annan
skulle få mer inflyande är du ju inte sämre
än att du kan ändra dig. Du har alltid haft
en osviklig formåga att kunna jämka ihop
två olika önskningar, men alltid så att den
viktigaste personen frr nästan som han vill.
Vad du hade for lojaliteter frrra veckan är
fullständigt ointressant denna vecka, under
förutsättning att du tjänar mer på dina nya
lojala vänner. Nu har det dykt upp en
prinsessa som det är viktigt att hålla sig väl
med. Du gör inget som inte på något sätt
hjälper dig uppåt i karriären!

Vad Malcom tycker om de andra:

Jeniece Vilken tjusig flicka, och så
inflytelserik! Henne måste jag forsöka
smörja, och övertyga om att hon behöver
en personlig rådgivare. Men hur skall jag gå
väga?

till

Michael Det är tydligen han som är
kungens närmaste man. Han kanske
behöver en rådgivare, adlig qom han är!
Han saknade uppenbarligen det flor tio år
sedan när han mördade ärkebiskop Thomas
Becket. Han vet nog inte att jag vet det,
och den informationen kan man ju spara
tills man behöver den.

Katwein Hon var en riktig liten lackerbitl
Hon finns ju alltid nära prinsessan eftersom
hon är hennes kammarjungfru. Kanske
skulle man lägga an på henne, for att fä
henne att grfta sig med mig? Därefter blir

allting enkelt. Jag kan ju enkelt manipulera
henne så att hon kan påverka prinsessan.
Skam vore det annars!

Harold Han är mig obekant, kanske for att
han är utlänning. Jag kan inte florstå varlor
kungen skulle skicka med någon sådan
främling.

Språk Såsom uppfodd i Skottland talar du
ypperlig Gaeliska, och behärskar även lite
Iriska. Dessutom har du lärt dig utmärkt
Engelska eftersom du länge insett att
Skottland är underlägset England i det
mesta.

Utseende: En smal man av meddellangd
med en smal mustasch och mörkt kort hår.
Alltid propert klädd. Han ser mycket bra
ut, och har aldrig tvekat att lorflora kvinnor
for att komma framåt i livet. Han ser ut
ungefiir som en ung Errol Flynn!

Harold Jameson
Du heter egentligen Harald Nielsen,

och
foddes i Danmark den 23 januari anno
1154. Kung Henrik Löwe av Sachsen och
Bayern hade en vacker dotter, Gertrud,

som hade råkat bli änka, och därmed i
behov av en ny äkta man. Kung Valdemars
av Danmark äldste son Knud, som även är
medregent, var ett utmärkt val av make,
och så fick det bli. Tyvärr visade det sig att
hon inte baravar ung och vacker, hon var
även lösaktig, och var otrogen mot
kronprinsen, som därfor forskot henne.

Kung Valdemar av Danmark har darlor
bestämt att Knud skall gifta sig med
kungens av England dotter prinsessan
Jeniece i stället. Emellertid har Knud aldrig
träffat henne. Därlor anställde han dig som
sin agent, eftersom du var kunnig i
Engelska. I ditt arbete som handelsman

hade du kommit i

kontakt med
och du

engelsktalande handelspartners,

för att lära dig detta språk,
omedveten om vilken nytta du skulle fä av
det. Den mest omedelbara nyttan var att en
av dina handelspartners hade en dotter vid
namn Susan, som snart blev din maka.
Knuds uppdrag till dig är att forsöka ta
reda på hur kronprinsens blivande gemål är.
Du reste till England och försökte luska ut
detta.

beslot dig

Tyvärr så visste inte befolkningen så
mycket om henne, eftersom hon nästan
aldrig visat sig utanfor slottet, men det är i
alla fall en mycket vacker flicka, något som
Knud säkerligen kommer att uppskatta. För
att ffi reda på hur hon är var du alltså
tvungen att forsöka fä tilltrade till slottet,
något som inte var lätt med tanke på din
enkla bord. Du hade dock turen att du
råkade befinna dig på rätt plats vid rätt
tillftille, och du lyckades fralsa en av

hovfröknarna

när hon råkat i

svårt

trångmål, genom att hennes hast råkade i
sken. Som tack bjöd hon in dig till slottet,
och där väntade mer tur. Kungen skulle
strax skicka sin dotter till Danmark, och
eftersom du fick välja belöning när du
räddade adelsdamen, så valde du att be

kungen att sätta med dig på båten. FÖr att
han skulle gå med på det så uppvisade du
det dokument som Knud givit dig, som
forklarade ditt ärende. Därlor kom du med
på båten. Ingen där känner dig och vet om
att du år dansk. Dokumentet har du med
dig på båten.
Nu har du chansen atttareda på hur hon
egentligen är.

Personlighet: Du kämpar mot orättvisor,
och for frihet, jämlikhet och broderskap.
Du anser att alla har lika människovärde
oavsett börd, och arbetar för att motarbeta
fortryck. Du kan slåss mycket bra, och är
även väldigt stark, men vill helst lÖsa
problem utan att ta till vå1d eftersom du
innerst inne är en mycket fridsam man.

Vad Harold tycker om de andra:
Jeniece Det skall bli spännande att se hur
hon egentligen är. Prinsen kommer säkert
att bli lycklig med en sådan vacker hustru!

Michael of Fornsete Han är en adelsman,
som också är kungens högra hand. Du
känner inte honom närmare.

Katwein Hon är alltså prinsessans
kammarjungfru, och uppenbarligen en
mycket duglig sådan.

Malcom McPhager Inte heller honom
känner du närmare, men du känner tlll att
han är rådgivare åt kungens skattmästare.

Språk: De två språk du kan har du hittills
klarat dig bra på. Danskan gör det även lått

att forstå övriga nordiska dialekter.
Engelskan är lite värre. Du forstår det
mycket bra, men har lite svårt att tala det.
Det blir gärna fel ordval och fel

prepositioner så därlor forsöker du undvika
atttalaEngelska om möjligt. Din hustru har
tappert forsökt lara dig sitt språk, och det
har gätt rätt så bra långa stycken.
Dessutom har de du umgåtts med använt
ett mycket mustigt språk, så du kan
verkligen svära så att det osar, men i ett
sådant här sällskap kan det vara ganska
olämpligt att svära.

Utseende: Harold är en tvåmeters bjässe,
med kraftigt svart skägg, yvigt svart hår
och dånande röst. På hans väldiga
kroppshydda finns det inte mycket fett utan
det mesta är muskler.
Enligt danskt mode bar du en filthatt - även
inomhus, och din drakt (tunika och hosor)
är gjord av grävadmal.

