
FEATHERSFALL 
En by til Dogs in the Vineyard  

Byen er ikke ret stor og ligger langt ude på landet. Der er to myter om bakkerne den ligger i: de troende der 
grundlagde den (Abe’s bedstefar), fulgte en engel sydpå. En dag regnede det med hvide fjer, og det tog de 
som et tegn på at de skulle slå sig ned. De vilde (Mountain Folk) siger at det er den Hvide Krage – en 
trickster-ånd der under dække af venskab lægger æg i andres reder. Disse æg indeholder ting der måske 
virker skumle, men faktisk ofte er smarte gaver (i de primitives øjne). Siden grundlæggelsen har forholdet 
mellem hvide og røde været anstrengt. 

Byen har en handelsstation, territorial kontor, et tempel (og skole), et par tømrere og nogle gårde. Ret lille, 
men den ligger strategisk ift. jernbaneplanerne. Den territoriale myndighed er repræsenteret ved Matthew 
Filmore, en landmåler der tegner kort og tager sig af census etc. Han er ikke underlagt Troens retfærdighed 
(han er nærmest ateist – tror på videnskaben). Han håber at få sig en kone her, og han har givet gaver m.m. 
til lille Rosemary. 

Byens vigtigste familie (i den her sammenhæng) er gravide Flora på 48 (hendes mand, Richard, død nogle 
måneder inden hundene kommer til). Deres børn er: 
• Angelica, 29 
• Ash, 28 (eneste søn) 
• Violet, 26 (gift med Adam) 
• Lily, 25 (gift med Phillip) 
• Heather, 21 (gift med Zeke) 
• Daffodil, 18 (gift med John, bror til en spilperson) 
• Primrose , 16  
• Primula, 16  
• Rosemary, 13 
• Bluebell, 10 
• Lobelia, 9 
• Alison, 7 
• „Clingy“ Ivy, 5 
• (Carnation, det ufødte barn) 

PRIDE 

Flora skal føde sit 14. barn. Hun har i forvejen 12 døtre og en søn. Hun er stolt over sin frugtbarhed – 
faktisk ser hun sig som en bedre tjener af samfundet end stewarden. 

Den ældste datter, Angelica, der endnu er ugift, vil grundlægge nyt samfund hvor kvinderne skal have 
mere magt. 

Døtrene er en magtfaktor i byen – de er forfængelige. 

Stewarden, Abraham, er ved at omvende et samfund af vilde. Han ser det som en mulighed for at få 
nye unge mænd ind i folden.  
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INJUSTICE 

John, gift med Daffodil og bror til en af hundene, har brug for hjælp. (Han har fundet en allieret i den 
søde og milde Rosemary). 

Floras svigersønner har svært ved at brødføde familien. Hvilket kun forstærker søstrenes mobberier 
og magtfølelse. 

Steward Abrahams autoritet er truet af søstrene. Byens unge mænd er halvtossede for at få 
opmærksomhed. Abe vil have balance. 

Sønnen, Ash, er misundelig på sine søstre og føler sig ikke som en anerkendt del af familien.  

SIN 

Flere af søstrene er gift, men de laver aftaler og har hemmeligheder. De prøver at skaffe sig selv flere 
fordele. Sex og uterlig adfærd er dagens orden. De sætter sig på byens unge mænd.  

Blandt indianerne er der en ung mand, Isaak Just, der er forelsket i Angelica – men han er til gengæld 
ikke så interesseret i Troen som han foregiver. 

Stewardens kone, Melinda, er overbevist om at det vil bringe ulykke hvis Floras ventede barn er endnu 
en pige (det er det). Hun har onde tanker om Flora og hendes døtre.  

DEMONIC ATTACKS 

Kun Flora og de omvendte vilde føder børn for tiden. 

Mændene plages af upassende tanker om de smukke søstre. 

De vilde overvejer at slå til mod enten de omvendte eller byboerne – dæmonerne nøder dem på vej. 

FALSE DOCTRINE 

Den ældste datter, Angelica, der endnu er ugift, vil grundlægge nyt samfund hvor kvinderne skal have 
mere magt: Guden glædes ved kvindens frugtbarhed. Den naturlige orden er børnefamilien.  

Abraham er villig til at file på Troen for at inddrage de vilde i sin fold. Visse af de indfødtes traditioner 
og ritualer minder om Troen. 

„Nogen“ overvejer også muligheden for på én gang at blive gift med de resterende døtre. Hvis der er 
kvinder nok, bør manden frit kunne vælge sig en flok. 
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HVAD VIL DE? 

Flora vil have hundene til at velsigne hende og hendes barn. 

Ash vil have stækket søstrene og bekræftet sin egen manddom.  

Angelica vil have tvillingerne, Primrose og Primula, gift med Herrens hunde. På længere sigt vil hun 
grundlægge en ny gren med ligeret for kvinderne. Hvis hundene går imod hende, vil hun få Rosemary til at 
sige at John har forgrebet sig på hende.  

John er hanrej og vil have hjælp til at få sin kone til at lystre.  

Steward Abraham vil have omvendt de vilde. Han tør ikke konfrontere Flora og Angelica og håber hundene 
gør det. Han har store ambitioner for Feathersfall, og sandheden er at søstrene truer hans monopol på 
handel. 

Melinda vil have knækket Angelica og ser helst ikke barnet blive født. Hun har ikke magt som hun har agt, 
så hvis hundene ikke gør noget ved det, vil hun ty til hedenske ritualer. 

Isaak vil bevise sit værd over for Angelica. Hundene er en oplagt fjende (han kalder dem for Bjæffende 
Køter, Hvide Bastard, Savlende Kræ, Hvalp, Loppeæder – hvad der passer bedst). Han er hverken 
interesseret i Troen eller kvindekamp. (Hans håndlangere er Frederick Oath, Alexander Measure, Jonathan 
Sorry og Randolph Square). 

Matthew Filmore vil have en jernbane og en kone. Han skal bruge hundene til at rydde op og vinde gunst 
hos denne gren af Troen. 

De omvendte vilde vil have styrket deres bånd til byen fordi det giver dem mulighed for handel. 

De vilde vilde vil have byen og jernbanen væk. De vilde ledes af en gammel, vrissen indianer, Omonikto, 
den Sorte Regn. 

Dæmonerne vil have en trettende datter! Det vil automatisk ødelægge samfundet og forvandle søstrene til et 
vantro præsteskab (False Priesthood).  

Det betyder at de vil gøre alt for at holde liv i søstrene.  

De vil også have en jernbane, for det vil styrke Filmores ateisme (ugudelighed) og hidse indianerne op.
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