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Introduktion
Stigens rätt är en informell uppsättning regler eller lagar som Monsterjägarna har tagit
fram för att luta sig emot i såväl interna som externa tvister. Stigens Rätt lämnar
utrymme för tolkning, och somliga skolor är hårdare i sin tolkning än andra.
Stigen Rätt har 10 verser och är skriven för att kunna läsas rytmiskt och därmed vara
lättare att memorera. Längst ned i detta dokument följer en tolkningstext för varje vers.

Stigens Rätt
När fönstren reglas tätt
När fönstren reglas tätt
Då är tid för jägarsteg, då är tid för Stigens rätt
Mörkret det har fallit, månen lyser kall
Skuggor syns i mörkan skog
När fönstren reglas tätt
Kontrakt ska skrivas för jakt
Kontrakt ska skrivas för jakt
Stigen skall tillkännages för den lokala makt
Som äger rätt att veta vem som finns i deras by
Mat och rum de skall förse
Kontrakt skall skrivas för jakt
Utan lön blir ingen jakt
Utan lön blir ingen jakt
Lönen skall va' i mynt och vara vägd mot risk och takt
När bläcket så har torkat, händer skakats väl
I kontrakt är lönen satt
Utan lön blir ingen jakt
Om mynt ej ges som pris
Om mynt ej ges som pris
Då kräver Stigen att få lön på ett annat vis
Ingen av oss vet vad denna lön skall bli
En överraskning skall det bli
Om mynt ej ges som pris
Ett barn som tagits så
Ett barn som tagits så
Är Stigens att uppfostra, hen är Stigens att förstå
Barnet det skall tränas, dess synd är din framgent

Till den dag hen jagar själv
Ett barn som tagits så
Ett påbörjat kontrakt
Ett påbörjat kontrakt
Det är helgat till den som nu gett sig ut för slakt
Hjälp den kan begäras, men utan sådan bön
Skall du helga denna jakt
Ett påbörjat kontrakt
När arbetet är gjort
När arbetet är gjort
Skall du packa väskan och söka Stigen bort
Stigen den är lång och där går inga får
Nästa by den kallar nu
När arbetet är gjort
Den som likt ett djur
Den som likt ett djur
Försöker hugga dig i rygg, skall huggas ner i tur
Här finns ingen nåd, inga undantag
Det är vår rätt att ta ett liv
Den som likt ett djur
Om Stigen kräver svar
Om Stigen kräver svar
Skall likar dina döma, vem som rätten har
Om synden den är hård, blir straffen likaså
Straff ska likna brottets kraft
Om Stigen kräver svar
Nu är ljusan dag
Nu är ljusan dag
Fönstren de öppnas, men besinna denna lag
Den skall du följa, den skall du fortminna
Följa denna Stigens lag
Nu är ljusan dag
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Klartexttolkningar
Lagen på vers

Lagen i klarspråk

När fönstren reglas tätt
När fönstren reglas tätt
Då är tid för jägarsteg, då är tid för Stigens rätt
Mörkret det har fallit, månen lyser kall
Skuggor syns i mörkan skog
När fönstren reglas tätt

“Stigens rätt” är alltså
monsterjägarnas regelverk och
lagar.

Kontrakt ska skrivas för jakt
Kontrakt ska skrivas för jakt
Stigen skall tillkännages för den lokala makt
Som äger rätt att veta vem som finns i deras by
Mat och rum de skall förse
Kontrakt skall skrivas för jakt

Ett kontrakt krävs innan
monsterjägare jagar.

Natten är vår tid. När ni rädda
bybor låser om er, då går vi på jakt.

Monsterjägare ska meddela “den
som bestämmer” att de är i
byn/området och letar efter arbete.
Beställaren förväntas hålla
monsterjägaren med mat och
husrum så länge de arbetar i
byn/området.

Utan lön blir ingen jakt
Utan lön blir ingen jakt
Lönen skall va' i mynt och vara vägd mot risk och takt
När bläcket så har torkat, händer skakats väl
I kontrakt är lönen satt
Utan lön blir ingen jakt

Det är absolut förbjudet att jaga
gratis, vare sig det är av gott hjärta
eller för att “flexa”.
Lönen ska vara i mynt (strikt
tolkning).
Lönen förhandlas fram utifrån två
huvudsakliga faktorer: Hur farlig är
jakten och hur lång tid har jägaren
på sig?
Kontraktet ska vara i skrift och båda
parter ska vara överens. (strikt
tolkning).

Om mynt ej ges som pris
Om mynt ej ges som pris
Då kräver Stigen att få lön på ett annat vis
Ingen av oss vet vad denna lön skall bli
En överraskning skall det bli
Om mynt ej ges som pris

Det är okej att skriva in alternativ
betalning i ett kontrakt, under
förutsättning att varken beställaren
eller jägaren kan veta vad det
kommer bli.

Ett barn som tagits så
Ett barn som tagits så
Är Stigens att uppfostra, hen är Stigens att förstå
Barnet det skall tränas, dess synd är din framgent
Till den dag hen jagar själv
Ett barn som tagits så

Barn som tas genom “versen om
överraskning” ska utbildas till
monsterjägare.
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Det är den som tog barnet som
“lön” som ansvarar för att träna
barnet.
Eventuella hyss eller brott eller
annat som barnet gör är jägarens
ansvar.
Ansvaret för barnet hävs först när
barnet anses kunna jaga på egen
hand (strikt tolkning).
Ett påbörjat kontrakt
Ett påbörjat kontrakt
Det är helgat till den som nu gett sig ut för slakt
Hjälp den kan begäras, men utan sådan bön
Skall du helga denna jakt
Ett påbörjat kontrakt

Det är förbjudet att ta över ett
kontrakt från en annan jägare.

När arbetet är gjort
När arbetet är gjort
Skall du packa väskan och söka Stigen bort
Stigen den är lång och där går inga får
Nästa by den kallar nu
När arbetet är gjort

När jägare har slutfört sina kontrakt
och det inte finns mer arbete, då
skall de resa vidare mot nästa by.

Den som likt ett djur
Den som likt ett djur
Försöker hugga dig i rygg, skall huggas ner i tur
Här finns ingen nåd, inga undantag
Det är vår rätt att ta ett liv
Den som likt ett djur

Jägare har nödvärnsrätt. De får
döda i självförsvar.

Om Stigen kräver svar
Om Stigen kräver svar
Skall likar dina döma, vem som rätten har
Om synden den är hård, blir straffen likaså
Straff ska likna brottets kraft
Om Stigen kräver svar

Om någon bryter mot lagen skall de
dömas av sina likar.

Nu är ljusan dag
Nu är ljusan dag
Fönstren de öppnas, men besinna denna lag
Den skall du följa, den skall du fortminna
Följa denna Stigens lag
Nu är ljusan dag

Stigens Rätt gäller dygnet runt.

Det är okej för jägaren som tagit
kontraktet att be om hjälp att
slutföra det.

Straffet ska vara i proportion till
brottet - allvarligt brott, hårt straff.
Lindrigt brott, lindrigt straff.

Du skall följa denna Stigens rätt.

