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OVERBLIK

INTRO
Velkommen til Dreamscape scenariet Et Sygt Sind, der fortæller historien om en gruppe 
drømmerejsende der kæmper sig igennem en syg, døende drøm for at finde en hemmelighed der 
kan rede utallige menneskeliv.   

Dreamscape-systemet og spilverdenen er designet med det formål at lade rollespillere fortælle 
abstrakte historier hvor tema og metafor spiller en direkte rolle i verdenen, og for at give spillere 
meget mere kreativ frihed end de har i “normale” rollespil.

Scener og karakterer er udførligt beskrevet i scenariet, for at du kan lære dem at kende og bruge 
dem på en måde der virker for dig. Jeg forventer ikke at du gentager scenariet ord for ord, men 
håber i stedet, at du vil gøre det til dig eget. 

Under scenariet bør du først læse prologen for spillerne. Den (og deres karakterbaggrunde) er al 
den information de starter med. Derefter bør du kort forklare reglerne, inden du skaber scenariets 
indre dæmon og dine spillere vælger en præskrevne karakter (herefter kaldet en ”rejsende”) hver. 

Derefter starter scenariet, der består af 4 dele (drømmens fire “lag”) og en kort epilog. 

De forskellige drømmelag repræsenterer dele af Dr. Morgans underbevidsthed og det er op til 
spillerne at rejse igennem lagene og nå ind til drømmens centrum. Men undervejs i begynder 
drømmen at kollapse. Først ligner det resultatet af at dr. Morgans hjerne er ved at dø, men 
sandheden er at to andre rejsende, Static og Brainspace, er ved at driver ham vil vanvid. 

I den sidste ende forbliver de to rejsendes identiteter og motivation usikker, men peger imod en 
større konspiration der ville sikre sig at Dr. Morgans resultater aldrig blev offentliggjort.   

PROLOG
Dr. Stephen Morgan, en genial men excentrisk virolog, har over de sidste år forsket i en vaccine der 
vil kunne rede utallige menneskeliv og havde endeligt nået et gennembrud. Men inden han kunne 
nå at offentliggøre sine resultater blev han påkørt af en bil udenfor sit hjem i New York City. Bilen 
forsvandt sporløst og dr. Morgan endte i en koma.

Man har gjort alt hvad man kunne, for at vække dr. Morgan, men han er ikke til at rede, og på trods 
af intens søgen har man ikke kunnet finde hans forskning, efter ulykken. Dr. Morgans omdømme for 
at være en paranoid enspænder, var tilsyneladende ikke ubegrundet… 

Det er her i kommer ind i billedet. 

Jeres mission er at rejse ind i dr. Morgans sidste drøm og få ham til at fortælle jer hvor han har skjult 
sine resultater. Men vær på vagt! Dr.Morgan var ikke det man kunne kalde mentalt stabil, og det er 
umuligt at vide hvordan hans drøm kommer til at reagere i takt med hans hjerne langsomt begynder 
at dø…



Drømmeverdenen er ikke baseret på fysiske 
love men på vilje og fantasi. En drøm er skabt 
af drømmerens underbevidsthed, lag på lag 
uden om drømmerens vågne selv, der oplever 
drømmen ude af stand til at forstå at han 
drømmer.

Hvert lag er anderledes, og desto længere man 
er fra drømmeren selv, desto mere omskifteligt 
og abstrakt er laget. Ofte er kærnen en 
simulation af virkeligheden, de inderste lag er 
baseret på minder eller klare fantasier og de 
yderste lag er indskydelser, halvformede ideer og 
glemte fobier. 

Drømmerejsende bliver typisk i de ydre lag, 
medmindre deres mission tvinger dem længere 
ind, for drømmen er svagest i de yderste 
lag, hvilket gør det nemmere for rejsende at 
manipulere den.

DE REJSENDE
Drømmerejsende er folk der bruger teknologi 
eller medfødt talent, til at rejse ind i andres 
drømme mens de er bevidsthed om at det de 
oplever, ikke er virkeligt. Det betyder de kan 
bruge deres egen Kreativitet til at omdanne 
drømmen, deres Handlekraft til at overkomme 
dens farer og deres Empati til at interagere med 
drømmens statister og til at forstå drømmens 
intentioner.

Drømmerejsende har ikke komplet viden om 
deres vågne selv. Ligesom drømmere der vågner, 
har de kun vage minder og indtryk fra den vågne 
verden, og deres selvbillede (den krop de bær 
i drømmeverdenen) siger ofte mere om deres 
virkelige jeg, end de selv kan. Heldigvis kan de 
typisk huske deres mission tydeligt når de er i 
drømmen. 

Præcis hvem de rejsende arbejder for er et 
mysterium, men de rejsende kan mærke at det 
de gør føles rigtigt.

FANTASIENS LOVE
Tid og rum er omskiftelige og uvigtige i 
drømmeverdenen. En drømmerejse på en 
enkelt nat kan føles som 1000 år og uendelige 
kilometer, eller som en 90 minutters actionfilm i 
en enkelt skyskraber.  

Drømmens forskellige lag har ikke, og kan 
aldrig få, indflydelse på hinanden. For at rejse 
fra et lag til et kræver det at man finder ”en 
udgang”. Spillerne bør vide at de skal lede efter 
en tematisk passende udgang for at komme fra 
lag til lag, og at udgangen i nogen tilfælde ikke 
kan findes/åbnes før en bestemt begivenhed i 
drømmen, har låst den op. 

Genstande som spillerne skaber, forsvinder når 
de ikke er i brug mere (typisk når en scenen 
slutter) men spillerne kan vælge at ”investere” 
i dem, så de fortsætter med at eksistere til de 
skifter lag. 

Alt hvad spillerne har skabt og ændret 
bliver nulstillet når de skifter lag, inklusiv 
genstande de har investeret i og ændringer 
på deres selvbilleder. Kun skade og 
underbevidsthedspoints forbliver uændret.

DRØMMEVERDENEN



Når en rejsende vil forsøge at skabe noget i 
drømmen, eller hvis de vil gøre noget der har en 
reel fare for at fejle, skal de rulle terninger imod 
dig. 

Spillerens terninger afhænger af hvilken evne 
de bruger mens dine terninger er afhængigt af 
spillerens mål. Brug drømmens terninger (se dit 
skema) i alle tilfælde, undtagen hvis en karakter 
med sine egne terninger forsøger at modvirke 
spillere (for så ruller du deres terninger).
 

Den højeste individuelle terning vinder.

Hvis i begge har de samme højeste terning 
ignorerer i dem og går videre til de næst højeste, 
osv., indtil en vinder er fundet.

Vinder spilleren opnår de det de gerne ville, og 
du og spilleren beskriver i fællesskab hvad der 
sker.

SPILLEDER HANDLINGER
Når en spiller fejler kan du vælge en af de følgende handlinger (og at reparere drømmen) 

INGENTING
Bruges typisk når en rejsende prøvede at skabe eller ændre noget småt, og bare ikke 

havde vilje nok.

ETABLER TRUSSEL
I de scener hvor der ikke er en åbenlys fare, kan du ikke bare give de rejsende skade. 

Etabler først en ny trussel i scenen. Husk at trusler kan give fysiske, vanvid eller 
assimilations skade. 

GIV SKADE SOM ETABLERET
Giv spilleren 1 skade af en passende type.

TAG NOGET FRA DE REJSENDE
Omstændigheder i fiktionen fratag spillerne en resurse eller noget de har skabt. Husk at 

ting der ikke er investeret i, meget hurtigt forsvinder. 

...& REPARER DRØMMEN
Hvis spillerne har lavet en ændring på drømmen der underminerer dens tema eller dens 
natur, kan drømmen som en bonus handling reparere skaden ved først komne lejlighed.  

Vinder du kan du gøre én af handlingerne 
beskrevet i tabellen nedenfor (og reparere 
drømmen hvis nødvendigt). 

Bemærk at du aldrig tager handlinger, men kun 
reagerer når spillerne gør noget. 

Dette betyder dog at alle rejsende der aktivt er 
truet (i kamp eller overhængende fare f.eks.) skal 
rulle efter tur så alle handler lige ofte. 

KOMPLIKATIONER
Tematiske handlinger: hvis en spiller aktivt 
tilpasser sig drømmens temaer og stemning, så 
ruller du 1 terning mindre end normalt. 

Flere mål: hvis spillerne forsøger at påvirke flere 
mål med et terningerul, men du føler deres delte 
fokus gør deres handling nemmere at undgå, så 
ruller du 1 ekstra terning for hvert mål efter det 
første. 

SYSTEMET



Kreativitet
Kreativitet bruges til at gøre nye ting virkelige 
eller ændre dele af drømmen. Det er muligt 
at skabe alt med kreativitet, men man kan kun 
skabe/ændre én specifik ting pr. rul. 

Almægtige Handlinger: Kreativitet er kun 
almægtigt, hvis andre end den rejsende ser 
genstanden dukke op ud af blå luft. Hvis noget 
kunnet havde været der (eller ingen kiggede) så 
er det fint. 

ALMÆGTIGE HANDLINGER?
Hvis en spiller forsøger at gøre noget i 
drømmen uden at det kan retfærdiggøres af 
omstændighederne tager de 1 vanvids-skade 
uanset om handlingen lykkes eller ej. 

Det menneskelige sind er ikke lavet til at 
acceptere det umulige, og selv drømmerejsende 
kæmper for at bevare deres forstand hvis de 
forsøger at gøre det. 

Denne regel er ikke til for at straffe spillere, men 
for forebygge at spillere bare laver effekter uden 
beskrivelse og rollespil. Vær åben og giv dine 
spillere en chance for at beskrive deres handling 
inden du giver dem skade.  

Drømmerejsende er i princippet i stand til 
at gøre hvad som helst i drømmeverdenen, 
men i praksis er de begrænset af deres sind, 
defineret af de tre evner Handlekraft, Empati og 
Kreativitet.

Handlekraft 
Bruges til alle fysiske handlinger i drømmen. 
Rejsende kan uden problemer gøre alt der er 
muligt i virkeligheden og i intense actionfilm. 
Handlingen skal vare være troværdigt, den 
behøver ikke være “realistisk”. 

Almægtige Handlinger: Overnaturlige kræfter 
og handlinger der bryder fysikkens love skal 
være retfærdiggjort i drømmen, ellers er de 
almægtige. 

Empati
Bruges til sociale interaktioner: forhør, 
manipulation, forførelse, overtalelse etc. 

Bruges også til alt hvad man normalt bruger 
sine sanser til (f.eks. at opdage noget skjult eller 
finde vej). Empati kan også give en følelse af 
drømmens temaer, opbygning og intentioner.   

Almægtige Handlinger: Sociale handlinger uden 
rollespil og informationer fundet uden nogen 
forklaring (forklaringen behøver ikke være 
logisk).

For at illustrere drømmeverdenens farer bruger 
spillet et skade-system. En handling giver som 
udgangspunkt kun 1 skade uanset hvordan 
spilleren eller du forklarer det. 

Spillere markerer skade ved at miste Viljestyrke, 
og mister de deres sidste point “dør” de. 

Trusler i drømmen kan have Viljestyrke, men har 
de ikke det, er et succesfult rul altid nok til at 
overvinde dem. 

HVAD ER MULIGT?

DRØMMENS FARER
Skade kommer i tre typer: fysisk, vanvid og 
assimilation. Forskellen på typerne er hvor man 
får dem fra, og hvad de gør hvis man dør af dem.   

Fysisk skade
Al kropslig skade er fysisk. 

Dør man af fysisk skade vågner man af 
drømmen og er ude af scenariet. 



  Vanvids-skade
Man er i fare for vanvidsskade når drømmen 
er meget horribel eller når det man oplever, 
overgår den menneskelige fatteevne (synet af 
uendelighed, smagen af tid osv.). 

Dør man af vanvidsskade mister man 
forstanden. Den rejsendes selvbillede skifter for 
til et horribelt væsen der afspejler vanviddet, 
men inden den rejsende forsvinder kan de tage 
en sidste handling der automatisk er en succes. 
Vælger de at angribe en del af drømmen giver de 
3 skade.       

Assimilations-skade
Man er i fare for at blive assimileret hvis ens 
identitet bliver undermineret af drømmen: hvis 
man føler eller gør noget fordi drømmen vil det, 
ikke fordi man selv vil det. 

Dør man af assimilationsskade bliver man et 
med drømmeverdenen for evigt.  Men inden 
man bliver et med drømmen og forsvinder 
kan man stille 2 spørgsmål om drømmen (som 
almægtige empatihandlinger der altid virker), og 
give sin viden videre til de andre rejsende. 

UNDERBEVIDSTHEDS-POINTS
De rejsende underbevidsthed er en kilde til 
enorm magt i drømmeverdenen repræsenteret 
af points spillerne kan betale til dig for at 
aktivere særlige effekter. 

Alle spillere starter med 2 “UP” (gerne i form af 
tokens af en eller anden art). 

Spillerne betaler dig 1 UP efter de har rullet 
terninger, for at opnå én af de effekter:

• +1 terning
• +1 skade
• Ignorer 1 skade
• Invester i en genstand (så den bliver en del af 

deres selvbillede og ikke bare forsvinder før 
de skifter lag)

MANIFESTATION
Men det er ikke ufarligt at bruge UP for du 
betaler dem først tilbage til spillerne når du 
manifesterer en Indre Dæmon i drømmen.
(en liste med manifestationer og deres priser 
står nedenfor og på dit skema).  

Når du har UP nok, og det passer i spillets rytme, 
skal du “aktivere” den billigste manifestation, 
give UP tilbage til spillerne (så alle er så tæt på 2 
som muligt) og krydse manifestationen af på dit 
skema. 

Du bruger kun hver manifestation en gang 
pr. spil, så manifestationerne bliver værre 
undervejs. Har brugt alle manifestationerne, får 
spillerne aldrig UP tilbage igen. 

Lad vær med at forklare spillerne hvornår og 
hvordan den Indre Dæmon manifesterer sig, men 
husk at gøre det klart at brugen af UP kommer til 
at have konsekvenser.  

DE INDRE DÆMONER

EN VIGTIG BEMÆRKNING
Systemet er ikke så testet som jeg kunne ønske mig, 
så du er meget velkommen til at gøre fjender svagere, 
eller være løshåndet med den tematiske bonusser, hvis 
uheldige terningslag betyder at en scene trækker ud 
eller spillerne er ved at dø for tidligt... 



DIN INDRE DÆMON
Som udgangspunkt vil jeg opfordre dig finde på din egen Indre Dæmon at 
bruge under scenariet. 

Præcis hvilken rejsende den reflekterer er ikke vigtigt for scenariet  - hvad 
der er vigtigt er at det er noget du kan bruge til at skræmme spillerne på 
en interessant måde. 

Det er typisk noget mondænt en af de rejsende har gjort eller er blevet 
udsat for; noget de undertrykker i deres hverdag, men som fremstår 
passende uhyggelig i drømmeverdenen. 

Jeg har et par eksempler, som du kan lade dig inspirere af (eller bruge 
direkte, hvis du har lyst):

• Han er fraskilt og føler han svigter sit barn: Et tomt barneværelse, 
barnet kalder langt væk fra, barnet er blevet væk.

• Mens hun legede som barn, kom hun til at låse sin lillebror inde i 
kælderen en hel dag, indtil forældrene kom hjem. Broderen talte ikke 
i to dage og er stadig mørkeræd: Skygger, gråd og isolation, Hænder 
der flår og knuser i et uigennemtrængeligt mørke. 

• Han blev jagtet ud på en frossen sø af bøller som barn, faldt igennem 
og døde næsten: Vand, kulde og is, frosne bøller der griner hånligt. 

En scene bliver inficeret af den Indre Dæmon, så den skiller sig ud fra 
resten af drømmen og lægger op til hvad spillerne har i vente. 2

3
4
5
6

Den Indre Dæmon viser de rejsende for noget horribelt der resonerer 
med dens natur. Spillerne ruller imod vanvidsskade.

De rejsende bliver mærket af den indre dæmon, så deres selvbilleder og 
genstande ændrer sig. Spillerne ruller imod assimilationsskade.

De rejsende er hjemsøgt af hallucinationer der distraherer dem på de 
værst tænkelige tidspunkter. Alle spillere ruller altid 1 terning mindre 
denne scene (vent med denne effekt til det værst tænkeligt tidspunkt).

Den indre dæmon tager form. Præcis hvilken form den tager er op til dig, 
men den ruller 6 terninger, og har (antal spillere) viljestyrke. 



WARNING:
HAZARDOUS MATERIAL INSIDE



DET FØRSTE LAG – HOSPITALET
Det første lag af drømmen repræsenterer Dr. Morgans tidlige barndomsminder fra det 
hospital hvor han over mange måneder så hans mor syne hen og død af cancer.  

Det første lag er uklart og abstrakt fordi det trækker på meget gamle minder, men det er 
tydeligt mærket af den sorg og frygt han levede med i den del af sin barndom.

Overordnet set er laget et hospital fra 70’erne: senge og udsmykning er umoderne, og 
der er ikke digitale displays eller computere, men skrivemaskiner og store mekaniske 
lægeredskaber. 

Generelt er hospitalet velholdt, men øde og en lille smugle dystert.  

RECEPTIONEN
Beskrivelse
Selve spillet begynder med at spillerne abrupt 
står i hospitalets reception. 

Reception er et meget stort lokale domineret 
af en stor rund receptions disk. Utallige døre, 
trapper og stiger leder ud af receptionen, i alle 
tænkelige og utænkelige retninger og vinkler 
(tænk M. C. Escher). 

Tyg cigaretrøg hænger under loftet. Få silhuetter 
sidder i hjørnerne langt væk fra de rejsende og 
hinanden. 

Receptionisterne der arbejder bag disken er 
udvaskede, ansigtsløse mannequiner fanget 
i endeløse handlingsspiraler (arkiverer den 
samme fil, klipser de samme papirer sammen, 
trykker på telefontaster uden nogensinde at 
ringer op etc.) 

Sygeplejersken kommer dem i møde når hun ser 
dem. 

Begivenheder
Her bør du minde spillerne om at drømme 
kommer i lag og at det er deres opgave at finde 
deres vej igennem lagene ind til drømmens 
centrum hvor Dr. Morgan venter. 
Spillerne kan f.eks. snakke med sygeplejersken 
eller forsøge at ”føle” hvor drømmen vil have 
dem hen (begge dele vil kræve Empati). 

Spillerne bør finde ud af at dr. Morgans mor er 
indlagt og at overgangen til det næste lag har 
noget med hende at gøre. 

Når spillerne vil videre, så beskriv gangende som 
lange, tomme og uvelkomne.  
 

SYGEPLEJERSKEN
Beskrivelse
Sygeplejersken ansigtstræk er tydelige, hun 
er ung og smilende, men tynget af sorg. 

Adfærd
Hun smiler venligt til de rejsende, fuld af 
medlidenhed og lidt nedladende, som 
var de små børn der skulle besøge deres 
døende mor.

Hun ved ikke, og kan ikke forstå, at hun er i 
en drøm. 

Hun tror de rejsende er den unge dr. 
Morgan, og de kan risikere at tage 
assimilationsskade hvis de får hende til at 
tiltale dem direkte.

Formål
Hun kan indirekte fortælle om dr. Morgans 
mor og kan give overordnet viden om 
hospitalet til karaktererne.
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DET FØRSTE LAG – HOSPITALET
LABYRINTEN
Beskrivelse
Udenfor receptionen – som ophører med at 
eksistere når de rejsende forlader den – føles 
hospitalet som en labyrint. Gangene kan vende 
på hovedet, gå i spiraler eller ende blindt uden 
varsel. 

Afstande føles generelt underlige, så et 
operations lokale kan føles som en katedral og 
en gang der strækker sig imod horisonten slutter 
efter to skridt. 

Vinduer lukker kun et svagt lys ind, men viser 
intet udenfor (fordi der ikke er noget der ude). 

De få andre mennesker de rejsende ser i 
labyrinten er udviskede silhuetter og skygger, der 
forsvinder om et hjørne eller aldrig var der når 
man kommer tæt på. 

Begivenheder
Det er spillernes opgave at finde en måde at 
komme fra A til B igennem labyrinten af gange, 
trapper og værelser i hospitalet. 
Hvis de rejsende forsøger at ”slippe ud” ender de 
altid tilbage i labyrinten. 

Beskriv evt. de følgende specifikke oplevelser 
undervejs:

• Rækker af patienter dækket med lagner, alle 
med respiratorer der kører i perfekt takt

• Et værelse hvor glas med fostre og organer i 
formaldehyd er udstillet under spotlys. 

• En kirurg der arbejder alene ved et blodigt 
bord, mens organer og kød falder på gulvet.

• Et trykkammer hvor det man kan se igennem 
vinduet ikke er menneskeligt. 

Du kan også lade spillerne finde spor der peget 
imod fremtidige udfordringer, specielt hvis de 
aktivt leder efter mere viden om drømmen. 

• Postkort fra Nigeria med hyæner på forsiden.  
• En sne kugle med frihedsgudinden hvor 

vandet er grønt og råddent. 
• Børnetegninger af syge og døde mennesker 

underskrevet ”Stevie”.

Gå videre når spillerne har fundet på en god 
måde at finde vej igennem labyrinten og er tilpas 
creep’ed ud. 

Beskrivelse
Døren til moderens værelse står på klem når 
spillerne finder den. Håndtaget er blevet flået af 
og ligger på gulvet i gangen omgivet af sort/hvid 
tv-flimmer(?).   

Dr. Morgans mor er blevet flyttet men skilte, 
en rapport og andre ting viser de ikke er gået 
forkert. 

Værelset er anderledes fra resten af hospitalet, 
et sted hvor tiden står stille og hvor sorg og 
ærefrygt fylder meget mere end ensomhed og 
frygt. 

MORGANS BEDSTE VEN
Erik sidder på gulvet og spiller Ludo med sig selv. 
Han ruller terninger, flytter sine brikker og taler 
smilende med en modspiller der ikke er der. 

Begivenhed
Når de rejsende er færdige med Erik (enten 
ved at vinde hans tillid eller ”fjerne” ham) så 
opdager de et vindue der ikke var der før. 

Bag det melerede glas ser de silhuetter af 
doktorer stå over en seng og kæmpe, mens 
en alarm bliver højere og højere, hurtigere og 
hurtigere, indtil det hele stopper og en konstant 
tone gør det klart at moderen nu er død.
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DRØMMEKOLLAPS
Beskrivelse
Det første drømmekollaps føles som et ekstremt 
jordskælv (en trussel om fysisk skade). 

Al strømmen går ud og evt. vinduer bliver 
dækket til af faldende murbrokker, så det giver 
en fornemmelse af at hele hospitalet synker ned 
under jorden. 

Mørket
Når spillerne kommer til sig selv er jordskælvet 
forbi og de er opslugt af mørke.

Et kort øjeblik føles det som om de er begavet 
levende, men så snart nogen flytter sig, opdager 
de at de er i et åbent rum af en eller anden art.
I barn græder stille for sig selv et sted i mørket.

Det er op til spillerne at finde en vej ud af 
mørket. 

Indtil de skaber noget (Kreativitet) er rummet 
bare et uendeligt, indholdsløst mørke der hurtigt 
begynder at påvirke deres sind (vanvidsskade). 

Mørket forsvinder først hvis spillerne skaber en 
vej ud eller tænder noget lys. 

DET FØRSTE LAG – HOSPITALET

Beskrivelse
Erik er måske 8 i dette lag, har sort 
karseklippet hår og sort tøj på. Han taler 
ikke som en lille dreng men som en kølig 
men høflig voksen. 

Adfærd
Erik introducerer sig selv som Stephens 
eneste ven og fortæller gerne at de mødtes 
første gang på hospitalet. Han er meget 
beskyttende overfor sin ven og bliver 
fornærmet hvis de rejsende ikke siger dr. 
Morgan.

Han ved hvor moren er, men vil ikke afsløre 
noget før han stoler på at de rejsende ikke 
vil gøre hende eller Stephen noget ondt. 

Erik forstår at det de oplever, ikke er 
virkeligt, men han forstår ikke sin egen rolle 
i hvad end det er der sker (han har en slags  
hukommelses tab). 

Hvis spillerne forklarer ham det er en drøm 
accepterer han det, men mener ikke det 
gør den store forskel.

Formål
Erik er reelt set Manden med Leen, en 
skikkelse som dr. Morgan morbidt ser 
som sin eneste sande ven og livslange 
følgesvend.

Uanset hvad spillerne gør bør Eriks 
identitet forblive kryptisk, men lad spillerne 
spekulere over hvad han er så meget de 
vil (Empati rul bør gøre det klart at han er 
mere end bare et minde eller en statist). 

ERIK Spillerne bliver overvældet af sorg 
(assimilationsskade). 

Når det er overstået tænder et grønt EXIT skilt 
over døren bag dem, og hvis Erik er til stede 
kommenterer han på at vejen ud nu er åben. Og 
i det øjeblik sker det første drømmekollaps.
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Beskrivelse
Når spillerne undslipper mørket befinder de sig i 
et lighus. 

Rummet lugter af råd, der er en stor rådden pøl 
vand på gulvet, lågerne er rustne og ved at falde 
fra hinanden og der ligger lig på bordene dækket 
af lagner der er grønne og sorte af råd 

Alting er for stort og overvældende, som set fra 
et barns synspunkt (Der er ikke nogen spor af 
det grædende barn).

Beskrivelse
Tilbage i labyrinten er hospitalets totalt ændret. 

Gangene er blevet mørkere og smallere og 
hospitalet er i forfald, som havde jordskælvet 
fundet sted for mange år siden. Lamper og døre 
er i stykker, råddent vand ligger på gulvet og mug 
spreder sig op af krakelerede væge.  

Samtidig er skikkelserne af læger og patienter 
ikke længere fjerne spektrer man aldrig kan 
indhente, men Syge Skygger der kommer ud 
af sidegange og døre tiltrukket af de rejsendes 
livskraft. 

De rejsende er ikke længere i fare for at fare vild, 
for lysende grønne EXIT skilte leder dem på vej, 
men den delvist ødelagte bygning og de Syge 
Skygger kæmper for at stoppe deres flugt.

Jagten
Lad spillerne bruge vold, akrobatik og 
udholdenhed (primært Handlekraft rul) til at 
overkomme forskellige udfordringer og en 
gruppe af Syge Skygger. Derefter er de på flugt 
igennem de nærmest endeløse gange indtil de 
finder udgangen.

Begivenhed
Mens de er på vej ud, begynder liggende i 
køleboksene at bevæge på sig og banke, og et lig 
eller to på bordene begynder at bevæge sig og 
falde ned på gulvet. 

Udgangen er tydeligt mærket med et grønt 
EXIT skilt, så det er kun hvis spillerne bliver 
hængende eller gik i gang med at undersøge 
ligene eller åbne lågerne det behøver komme til 
kamp. 

DET FØRSTE LAG – HOSPITALET
LIGHUSET

DE SYGE SKYGGER

SYGE SKYGGER
Beskrivelse
Høje, overvældende skygger der desperat 
leder efter nogen der kan hjælpe dem. 

De tigger om hjælp og hyler i smerte og 
afmagt, mens de kaster sig efter spillerne 
og forsøger at overfalde dem og inficere 
dem med deres mørke ukendte sygdom, der 
hænger omkring dem som en tyg lilla tåge.

Taktik
De syge skygger angriber i grupper på 5-10 
der behandles som én fjende. 

Når de giver skade er det en kombination 
af klør og slag (fysisk) og følelsen af deres 
miasma der tvinger sig ned i de rejsendes 
lunger.  

3 4
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Når du føler jagten er på sit højdepunkt finder 
de rejsende en stor dobbeltdør med et grønt 
EXIT skilt og vinduer der lader et klart hvidt lys 
komme dem i møde.  

Når de åbner døren bliver de blændet af det 
kraftige sollys, der omfavner dem. Et kort øjeblik 
svæver de kropsløse i lyset… og så er de i det 
næste lag.  

Husk at alle ting de rejsende har skabt og 
alle synlige ændringer på deres selvbilleder, 
forsvinder når de rejser til et nyt lag.

DET FØRSTE LAG – HOSPITALET
EXIT

Det andet lag repræsenterer Dr. Morgans tid som nødhjælps læge i Afrika da han lige 
havde færdiggjort lægestudiet. Det er ikke nemt at sige noget overordnet om laget andet 
end at det konstant er varmt, med en brændende sol der lyser fra en skyfri himmel.  

DET ANDET LAG – NØDHJÆLP

Beskrivelse:
Spillerne kommer til sig selv i det dæmpede 
sollys inde i et hvidt kanvas telt, hvor et stort 
røde-kors symbol kan ses igennem kanvasset.

En simpelt feltseng, et bord og en stol er 
rummets eneste møbler.  Forskellige personlige 
genstande er spredt udover rummet: papirer, 
tøj, journaler og bøger. Alle sammen almindelige 
og uinteressante, alle detaljer gået tabt med 
tiden.

Svævende midt i rummet er 10-15 orange 
halvfulde pilleglas, der langsomt roterer om 
hinanden. Så snart en rejsende rør ved et af 
pilleglasene falder de alle sammen til jorden 
(Headspaces resterende telekinese brudt).   

Alle glassene er recepter til Dr. Stephen Morgan 
– alt fra vitamin tilskud, over antibiotika til 
malaria medicin.

RØDE-KORS TELTET
Begivenheder
Spillerne kan bruge Empati til at gennemsøge 
rummet – føle sig frem til hvad i lokalet der har 
vægt og hvad der bare er rekvisitter. 

Spillerne kan finde kopier af de spor om 
fremtiden de også kunne finde i det tidligere lag, 
og de kan finde et dårligt fremkaldt fotografi af 
en ung afrikansk kvinde. Hendes ansigtstræk er 
uklare, men hun har en rød blomst i håret som 
står krystal klart på billedet. 

Hvis nogen undersøger billedet bliver hele 
rummet fyldt med en klar duft af blomster og 
alle bliver overvældet af en følelse af kærlighed 
der truer med at underminere deres identitet 
(assimilationsskade). 

2

3



Erik...
Beskrivelse
Erik er nu i hans midt/slut tyvere og lytter til 
en stor walkman. Han har skulderlangt hår 
nu, og ligner en middelklasse metal fan - en 
falmet AC/DC T-shirt og afklippede jeans-
shorts. 

Adfærd
Erik ved hvad spillerne sagde/gjorde sidste 
lag men er egentligt ligeglad. Hvis spillerne 
undrer sig over hans apati siger han at han 
venter på noget selvom han ikke ved hvad.

Formål
Når de rejsende ikke har flere spørgsmål 
minder han dem om at der er ” et sted de 
burde være”.  Hvis spillerne spørger ind til 
det minder han dem om ”deres” aftale med 
Kamaria. 

DET ANDET LAG – NØDHJÆLP
FELT HOSPITALET

DEN LANGE KØ
Beskrivelse
Udenfor teltet er varmen overvældende. 

De rejsende står på en ujævn jord vej der 
løber igennem en lille by hvor grupper af huse 
er omringet af lave mure eller hegn lavet af 
tjørnekrat. 

De fleste huse er af ler eller blik plader. Hele 
byen er stille og livløs, for alle dens beboere står 
i en lang kø der starter ved røde-kors teltet og 
fortsætter så langt øjet rækker. 

Landsbyboerne
Alle folk i køen er lokale der er syge på den ene 
eller den anden måde  - hvad end det bare er en 
kraftig forkølelse, enorm feber, store kopper der 
dækker hele deres krop. 

Beskrivelse
I teltet udenfor værelset, er der et felthospital 
med 6 senge der alle er i brug af folk med hvide 
lagner trukket op over hovedet. Drop poser, 
medicinsk udstyr og spande fyldt med forskellige 
uidentificerbare væsker står rundt om i lokalet.  

Ingen af lagnerne er helt hvide mere. 

Og i et hjørne sidder Erik.

Mysofobi
Lige inden de rejsende forlader teltet minder 
Erik dem om at de skal huske at ”vaske deres 
hænder”. 

De rejsende opdager så at deres hænder er fyldt 
med slim, blod, en mørkegrøn svampe infektion 
eller lignende, som de bliver nød til at tage sig 
af inden følelsen af det driver dem til vanvid 
(vanvidsskade). 

Og alle disse folk vil kun tale med spillerne om et 
emne: Kamaria: hvor glade de er på deres vegne, 
hvor for god Kamaria er til dem, hvor sødt et par 
”i” er, hvor jaloux de er over Kamaria har valgt 
en hvid mand. 

Kontrasten imellem sygdommen og den enorme 
kærlighed folket har til Kamaria er slående. 

Ligesom Erik kan folkene i køen også tale om 
en aftale de rejsende er ved at komme for sent 
til (gerne med en spydig bemærkning eller en 
smudsig hentydning). 

Med brug af Empati kan de rejsende finde ud af 
at de skal rejse imod den jungle der er dukket 
op på ude i horisonten, på den anden side af en 
enorm solbrændt savanne. 
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DET ANDET LAG – NØDHJÆLP

ET NYT PARADIS

SAVANNENS FARER
Beskrivelse
Rejsen over savannen er varm, støvet og 
langsommelig, mens det smaragdgrønne 
skovbryn på horisonten langsomt kryber 
nærmere og bliver smukkere og frodigere for 
hvert skridt de rejsende tager. 

Savannen selv er fuldstændig udtørret. Græsset 
er brunt og så tørt det smuldre når man træder 
på det, de få træer på savannen er visnede og 
udtørret, ligesom de floder og vandhuller de 
rejsende ser undervejs. Og det eneste spor efter 
dyr er blege knogler der ligger rundt om på 
jorden. 

Begivenhed
Spillerne bliver nød til at finde en måde at krydse 
savannen men drømmens logik er at alle der 
krydser savannen er i dødbringende fare, så 
ca. halvvejs over savannen, bliver de rejsende 
afbrudt. 

Alt efter omstændighederne gør drømmen hvad 
der skal til for at stoppe de rejsende, hvad end 
det er sabotere et køretøj, skabe en uimodståelig 
oase eller en kløft der ikke lige kan krydses. Og 
så snart spillerne er sårbare angriber hyænerne.

HYÆNERNE
Beskrivelse
Disse ekstra store, plettede hyæner er 1,5 
meter over skuldrene, 2 meter lange og 
udsultede. De er tydeligvis syge, med rabies 
fråde om munden, bylder og store åbne 
såre. Deres øjne lyser rødt og er fylde med 
had. 

Taktik
Hyænerne angriber i en flok på 5-6 stykker, 
og forsøger at omringe deres fjender og 
angribe bagfra og fra siden. Individuelt er 
de ikke farlige så viljestyrken er for gruppen 
som helhed.

Efter kampen med hyænerne er vundet et er 
resten af rejsen til junglen overraskende hurtig, 
nærmest som om den krøb dem i møde mens de 
var optaget.  

Beskrivelse
De rejsende tager ikke mere end et par skridt ind 
i skoven før savannen kun lige kan anes langt bag 
dem. 

Junglen er som helhed et sikkert sted, der føles 
trygt, og de frodige træer og blomster gør stedet 
langt mere behageligt end savannen, selvom en 
tryggende fugtig varme stadig hænger i luften. 

Hvordan spillerne vil finde vej igennem 
urskoven er op til dem, men bør ikke være mere 
kompliceret end et eller to succesfulde rul. 

Begivenhed
Inde i junglen støder de rejsende på et enkelt 
æbletræ, der står alene og tydeligt stikker ud 
iblandt de tropiske planter. På træet hænger 
et enkelt modent æble og en død slange ligger 
imellem dets rødder. 

Hvis spillerne forsøger at interagere med 
træet på nogen skal de at rulle for det, for hele 
drømmens vilje er vendt imod alle former for 
indblanding i edens have (assimilationsskade). 

Bag æbletræet finder de rejsende en stor, åben 
lysning.  

4 2 pr. spiller
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DET ANDET LAG – NØDHJÆLP

Beskrivelse
Lysningen er en gryde i skovbunden hvis sider 
langsomt bevæger sig ned imod et lille vandløb. 

Overalt er jorden dækket af blomster i alle 
regnbuens farver og luften er fyldt med en sød 
aroma; en duft af liv og forår. 

Kamaria er ikke i lysningen, men spillerne 
finder hurtigt to bunker tøj (Jeans, T-shirt og 
underbukser i den ene, en lang mangefarvet 
kjole og et par trusser i den anden). 

Begivenhed
Og så udspiller der sig en samtale, for evigt 
brændt ind i dr. Morgans hukommelse, en 
svaghed og en fortrydelse der har forfulgt ham 
lige siden. 

Kamaria melodiøse stemme, båret på vinden 
siger den ene halvdel af samtalen mens de 
rejsende tager dr. Morgans plads. De siger hvad 
han sagde og føler hvad han følte, den dag han 
første gang indså han aldrig ville overvinde sin 
frygt (assimilationsskade).

Efter Samtalen
Samtidig med at Kamarias fortvivlede gråd fylder 
junglen begynder den at visne, håbet om en ny 
Edens Have tabt for evigt. 

Blomsterne dør og bliver til aske, græsset tørrer 
ud, bladene falder af træerne og bliver til støv 
på vinden, og støvet og asken bliver samlet af 
vinden og formet til en kvinde skikkelse der 
sidder på knæ i midten af lysningen og græder…

Og så kollapser drømmen igen... 

SAMTALEN
Kamaria starter legende, men bliver så 
forvirret og ked af det. Til sidst bliver hun 
desperat for at hjælpe manden hun elsker. 
Dr. Morgans er stille og fyldt med skam over 
sin svaghed, indtil han flygter i afmagt. 

Kamaria: 
Hvad er der galt?

Steven: 
Jeg… jeg kan ikke…

Kamaria: 
Hvorfor? Er du okay..?

Steven: 
Jeg er bange…

Kamaria: 
Bange?! Bange for hvad?

Steven: 
… for at blive syg.

Kamaria:
...Det forstår jeg ikke. Du ved jeg ikke er 

syg…

Steven: 
Det prøver jeg også at fortælle mig selv, 

men… jeg kan ikke… (En intens træng til at 
flygte fylder de rejsende)

Kamaria: 
Vent. Steve… vent, jeg forstår det ikke men 

lad vær med at… Steve! STEPHEN!!! 

(Begynder at græde mens hun hvisker 
Stevens navn).

Jeg har skrevet replikkerne sådan her, fordi 
jeg selv ville havde svært ved improvisere 
ordenen så de viser intentionen med 
samtalen. 
Du skal ikke føle dig forpligtet til at bruge 
ordlyden, men forhåbentligt kan replikkerne 
være til hjælp.  

LYSNINGEN
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DET ANDET LAG – NØDHJÆLP

Beskrivelse
Drømmen bliver tydeligt mørkere da en 
blodig skygge glider foran solen og med et 
tordenslag spreder røde lyn sig over himlen fra 
solformørkelsen.

Hvor lynene passerer, efterlader de dybe sår – 
flænger hvorfra blod begynder at fosse ned som 
enorme mørkerøde vandfald langt væk. 

Samtidig begynder jorden at skælve og hvide 
knækkede knogler på størrelse med klipper, 
bryder op af jorden og afslører kød og blod 
under overflade.  

Og Kamaria Ekkoets gråd ændrer sig til skinger, 
hysterisk latter.

DRØMMEKOLLAPS
KAMARIAS EKKO

Beskrivelse
Et rødt lyn trænger op fra jorden og ind 
i kvinden af støv og aske, der vokser og 
ændrer sig  - gror groteske klør og får røde 
øjne der danser med rød elektrisk energi. 

Taktik
Hun angriber dem uden yderligere tøven, 
mens hun skriger: ”Og du troede jeg ville 
smitte DIG?! Det er DIG der er syg! Du har 
altid været syg!”

Beskrivelse
Efter kampen med det forvredne minde af 
Kamaria råber Erik ned til spillerne fra kanten 
af gryden der før var lysningen. ”Skynd dig. Det 
sidste fly er ved at lette.”

Da de rejsende kommer op til ham kan de se en 
lille flyveplads imellem de døde træer hvor et 
lille propelfly står i tomgang på en landingsbane. 
Flyet er hvids og bærer det røde kors, ligesom 
teltet. 

Erik løber sammen med dem og hjælper dem ind 
i flyet og fortæller dem at de skal flyve mod vest 
for at komme ud af Afrika. 

Spillerne må selv flyve flyet for Erik bliver nød til 
at blive tilbage. Han siger noget kryptisk om at 
hans arbejde ikke er slut, hvis de spørger. 

Trussel
Hvis spillerne spørger hvorfor han hjælper dem, 
referer han til dem som Stephen og minder 
dem om at han ”altid vil være der for dig, selv 
hvis ingen andre kan”. Endnu en gang bliver de 
rejsendes identitet smeltet sammen med dr. 
Morgans og truer deres identitet (emotionel 
skade).

Det at flyve flyet kræver bare Handlekraft.

UD AF AFRIKA
Da de rejsende er lettet og på vej mod vest, 
bliver de i stand til at se landet under dem. 

Savannen og junglen ligner et lig der er ved at 
blive flået op, i det jordskælvet åbner kløfter 
der afslører klipper af ben og en undergrund 
bestående af kød og indvolde.  

Samtidig er de opmærksomme på røde lyn der 
bryder solformørkelsens tusmørke og de enorme 
vandfald af blod der falder ned fra himlen.    

Men så ser de et lys på horisonten og imens de 
flyver imod det bliver de blændet og efter endnu 
et øjebliks vægtløshed er de i et nyt lag. 

5 3
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DET TREDJE LAG – DEN SYGE BY

VELKOMMEN TIL FREMTIDEN

Det tredje lag repræsenterer Dr. Morgans forestilling om en fremtid hvor hans arbejde har været 
meningsløst. Menneskeheden er gået tabt, bukket under for sygdom, og verdenen er blevet kastet i 
kaos. 

Laget tager plads i en udgave af New York City der er druknet i råddent vand, hvor skyskrabere 
stikker halvt op over overfladen eller er kollapset og blevet til øer af beton, stål og glas. Byen er 
blevet til et net kanaler og stillestående søer, hvis vand er inficeret og giftigt. Grønne planter, dækket 
med mug og svamp, flyder i vandkanten og slyngplanter og træer er vokset op af bygningerne og ud 
igennem knuste vinduer og ødelagte facader. 

Det er tydeligt at civilisationen er gået under, men der er sporadiske spor af mennesker der stadig 
lever i ruinerne.

Beskrivelse
Spillerne kommer til bevidsthed liggende på en 
kollapset bygning i ruinerne af New York. 

Flyet ligger smadret i nærheden, men ser ud 
til det har ligget der i 40 år. Efter at havde set 
sig omkring finder de rejsende en lille bygning 
der er blevet brændt ned. Beboerne flyder i 
vandkanten, deres hoveder hugget af og pile 
skikkende op af deres torsoer. 

Spillernes opgave bliver at finde en måde at 
rejse igennem ruiner, i en søgen efter drømmens 
centrum. Hvis nogen forsøger et svømme i 
vandet så advar dem om at sorte skygger kan 
anes i dybet. Og hvis de tager chancen så bliver 
de angrebet af et par kæmpe bakterier.

Lad være med at bruge bakterierne i vandet 
med mindre spillerne insisterer på at udfordre 
skæbnen. Alle andre typer transport end 
svømning bør være relativt sikre. 

Trussel: Inficering 
Ligesom resten af verdenen vågner de rejsende 
op inficeret med forskellige typer sygdomme. 
Nogle kan tydeligt ses på deres selvbilleder mens 
andres kommer frem igennem adfærd (hosten, 
kløe etc.). 

Sygdommene er som udgangspunkt ufarlige, 
men hvis de rejsende forsøger  at kurere sig selv 
og fejler føles det som om de er mere end del af 
drømmen end de troede (assimilationsskade). 

Hvis de rejsende ignorerer sygdommen er de 
ikke i fare… endnu. 

Forslag til symptomer:
• Et eller flere lemmer hævet til 1,5x størrelse 
• Blege, og misfarvede omkring mund og øjne.
• Åbne væskende sår.
• Bylder fyldt med slim og pus. 

Beskrivelse
Er normale bakterier men mange 100.000 
gange deres normale størrelse. Deres sorte 
halvgennemsigtige kroppe er ca. 3 meter lange 
omgivet af fimrehår på tykkelse med menneskes 
arme og flere meget lange, smidige tentakler.

Taktik
De gribe fadt i deres bytte og trække det 
med under vandet, hvor bakterien forsøger 
at indkapsle og opløse det. Bakterierne 
angriber typisk i par.  

5 2KÆMPE BAKTERIE
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LÆGEKULTEN
Beskrivelse
Efter spillerne har rejst en tid igennem ruinen og 
fået en chance for at udforske den lidt, støder 
de på en religiøs ceremoni der tager plads i den 
udhulede skal af en knækket skyskraber. 

Rundt om et stort bål i midten af bygningen 
sidder ca. 20 folk på knæ, vendt imod 
prædikanten der står ved muren på den 
modsatte side af bygningen end jer. 

Bag ham er der et fem meter høje vægmalerider 
afbilleder den sunkne by udenom en lysende 
cirkel. I forgrunden knæler en mand i en 
lægekittel og stirer ned på den røde blomst 
Kamaria havde i håret. Han er omringet af 
kæmpestore bakterier.

Menneskerne er klædt i pjaltede kjortler, brune 
og grå med store fugt og mug pletter og de er 
alle sammen inficeret med forskellige groteske 
sygdomme.

Begivenheder
Hvad end de vælger at interagere med kulten 
eller at observere den på afstand, går der ikke 
lang tid før de bliver afbrudt af det næste 
drømmekollaps. 

DET TREDJE LAG – DEN SYGE BY 4

DRØMMEKOLLAPS

PRÆDIKANTEN
Beskrivelse
Prædikanten selv bærer den eneste 
klædedragt der stadig kan genkendes som hvid 
og selvom han er bleg, hans ansigt er udsultet 
og hans hår kun sidder tilbage i små klumper, 
har han stadig en energi der kan engagere 
forsamlingen nok til at dem der er fysisk i stand 
til der, råber og græder i kor med ham.  

Adfærd
Hvis spillerne vælger at interagere med kulten 
(eller fejler deres forsøg på at undgå den) 
bliver de råbt an af prædikanten. Fremmede er 
velkomne, hvis de har hæderlige hensigter, og 
kulten og prædikanten er interesseret i at høre 
nyt og se om de rejsende er interesseret i at 
konvertere.  

Formål
Prædikantens er mere end villig til at tale med 
de rejsende om den druknede by, og selvom 
hans forklaringer er vævet sammen med 
hans religions mytologi, har han stadig meget 
brugbar viden (noget af denne viden kan også 
læres ved bare at lytte til ceremonien):

• Verdenen er syg og vil snart gå under 
fordi den mytiske skikkelse kaldet Lægen, 
fejlede.

• Vandet bærer sygdommen, men ingen ved 
om det var vandet eller sygdommen der 
kom først. 

• Det siges der er et helligt land i sumpens 
centrum (han peger), uberørt af sygdom, 
hvor Lægen stadig forsøger at frelse 
verdenen, men ingen er nogensinde vendt 
tilbage fra dette forjættede land.

Beskrivelse
Ligesom i de andre lag er drømmekollapset 
akkompagneret af et jordskælv der får byen til 
at gynge og svaje og et højhus langt væk til at 
kollapse med et højt plask. 

Derefter bliver himlen mørkegrøn og begynder 
at ligne en enorm petriskål hvor bakterier har 
fået lov til at gro vild. Fra denne inficerede 
himmel falder enorme lilla og sorte bakterier 
som var de meteoritter. 

Vandet bliver et oprør idet store bølger bliver 
kastet frem og tilbage fra hvor meteorer lander, 
og så  rejser bakterierne sig, 100 etager høje, og 
begynder at destruere den druknede by. 



SE DØDEN I ØJNENE

Begivenhed
Og hvad værre er, de spillere der ikke har kureret 
deres egne sygdomme tidligere, er nu i fare 
for at dø ligesom folkene omkring dem. Feber, 
blodtab, epileptiske anfald og kødædende 
parasitter der kravler under huden angriber 
de rejsende indtil de kan kurere sig selv (fysisk 
skade).

Når de rejsende ikke længere er ved at dø, kan 
de begynde at rejse imod byens centrum.

Det sidste de ser til kulten er kæmpe bakterier 
der kryber op af vandet og begynder at slæbe 
deres mad ned i vandet. 

DET TREDJE LAG – DEN SYGE BY 4

MANDEN MED LEEN
Beskrivelse
Erik er mellem 50 og 60. Hans sorte hår er 
blevet gråt i siderne og han er iført sorte 
slacks og en sort polo skjorte med en lille 
hvid hest på brystet. 

I sin sande form er hans krop 
halvgennemsigtig og hans knogler, der 
skinner med et blåt metallisk lys, kan tydeligt 
ses igennem hans tågede form. Hans tøj 
ændrer sig ikke men en stor le med et 
skinnende blad materialiserer sig i hans 
hånd. 

Adfærd
Han er kommet i tanke om hvem han er, 
og han føler det er hans pligt at beskytte 
sin barndoms ven fra flere indtrængende. 
Han kan ikke selv gå ind i huset, men han 
kan sørge for der ikke er nogen andre der 
forstyrre hans ven. 

For ham er det indforstået at nogen har 
forstyrret Stephen og at drømmens kollaps 
er deres skyl, så det er ikke noget han 
nødvendigvis deler med dem.  

Det er muligt at tale fornuft med Erik, men 
han kommer til at tage alle deres handlinger 
igennem scenariet i betragtning, og hvis 
han føler de er utroværdige eller hvis de 
forsøger at tvinge sig forbi, skifter han form 
og angriber dem. 
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Beskrivelse
Midten af den oversvømmede by er en lille ø 
hvorpå der står en lille idyllisk villa, med et hvidt 
stakit, malet en sommerlig gul farve. 

På postkassen kan i se der stå ”A. Smith” og et 
husnummer, og et stort kastanjetræ i blomst står 
i forhaven. 

Når spillerne sætter fødderne på det nyklippede 
græs føles destruktionen af byen pludselig langt 
væk og ufarligt. Husets gardiner er trukket for, 
men der er lys og bevægelse indenfor. Døren 
står på klem og på afstand kan man se at den er 
blevet tvunget op (splintret træ omkring låsen).  
Imellem spillerne og døren står Erik og stirrer 
fraværende ud over byen.

Når Erik er blevet overvundet, er der ikke andet 
tilbage end at gå igennem døren. 

Ligesom de tidligere overgange mellem lag 
oplever spillerne et øjebliks desorientering, men 
nærmest inden de opdager hvad der sker, er de 
videre. 

Heldigvis er ingen af kaiju bakterierne i 
nærheden af de rejsende, men imens de falder 
fra himlen er kultens medlemmer begyndt at dø 
af deres sygdomme, og ingen af dem oplever en 
køn eller værdig død... 



DRØMMENS KÆRNE
LABORATORIET
Beskrivelse
Drømmens kerne er et lille privat laboratorium, 
(ca. 25 m2) der engang må havde været stuen 
og køkkenet i det lille hus de rejsende så udefra 
(vinduer og gardiner er de samme). Laboratoriet 
indeholder to lange metal borde med gas udtag, 
udluftning og andre nødvendigheder. 

Laboratoriet er fyldt med forskelligt udstyr: 
centrifuger, autoklaver, kondensatorer, varme-, 
stink- og køleskabe. Rummet indeholder udstyr 
for mange hundrede-tusinde dollars og er i 
enorm uorden. Petri skåle ligger spræt udover 
gulvet, kemikalier flyder udover borde og 
sporene efter en lille brænd kan ses i hjørnet. 

Og på gulvet omgivet af knust glas og en åben 
metalbeholder der bærer advarsler om biologisk 
fare, knæler Dr. Stephen Morgan og græder 
hysterisk, mens han desperat forsøger at vaske 
noget grønt af sine hænder med en neglebørste. 

I et hjørne, bag en illusion der skjuler dem fra dr. 
Morgan men ikke fra de rejsende, står Static og 
Headspace. 

De rejsende ved med det samme at de må være 
drømmerejsende, men deres umenneskelige 
udseende og overnaturlige kræfter, er noget 
ingen af dem har set før…

Begivenhed
De rejsende dukker op mens Static og 
Headspace er midt i en samtale. 

Static, hvis stemme lyder som en radio kanal der 
er ved at miste signal, er utålmodig og vil vide 
hvor længe der er igen.

Headspace svarer med en hæs mandestemme: 
” Der er ikke meget tilbage nu. Et sidste skub og 
så vil den gode doktor ikke kunne fortælle dem 
noget, selv hvis det lykkes dem at rede hans 
krop…” 

Mens han taler, løfter Headspace sine visnede 
hænder, lukker sine øjne i koncentration og en 
usynlig kraft sender et net af flænger igennem 
glasdøren til et låst køleskabenes, markeret med 
ordene ”høj smittefare”. 

Dr. Morgan reagerer med et skrig og kravler 
over i et hjørne mens han stadig forsøger at 
desinficere sine hænder.  

Her bør det gå op for spillerne og deres rejsende 
at det de har oplevet ikke var drømmekollaps 
pga. komaen, men dr. Morgans mentale 
vanskeligheder der eskalerede, på vej til en reel 
psykose, i takt med at Static og Headspace har 
tortureret ham. Heldigvis er de nået frem inden 
det er for sent… 

Og så opdager Static spillerne, og uden tøven 
skifter hun og Headspace fokus fra Dr. Mogan til 
spillerne, med en kommentar i stil med ”Det var 
da også på tide” eller ”Vi har gæster”. 

DR. STEPHEN MORGAN
Beskrivelse
En tynd mand i sine sene 40’ere, hvis hår og 
skæg er i uorden og hvis skjorte er knappet 
forkert under hans hvide kittel. Man kan se 
drømmens vanskeligheder har påvirket ham: 
han er forbrænd, beskidt, hans øjne er røde 
af tårer og hans stemme er hæs af at skrige.

Adfærd
Under kampen fortsætter Morgan desperat 
på at vaske sine hænder, og er ikke i fare 
som udgangspunkt. Static og Headspace vil 
ikke tage chancen for at han vågner mens 
en del af hans sind stadig er intakt. Gør det 
klart for spillerne at han sandsynligvis vil dø 
øjeblikkeligt hvis han vågner, og alt vil være 
tabt. Static eller Headspace modvirker alle 
forsøg på at hjælpe dr. Morgan mens de er i 
live.  
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DRØMMENS KÆRNE
KAMPEN

STATIC
Beskrivelse
Static er en kvinde i et nålestribet jakkesæt, 
der i stedet for at have hænder og ansigt 
har hvid og sort tv-flimmer der knitrer og 
konstant bevæger sig. 

Taktik
Static bruger nærkampsvåben (første gang 
nogen fejler et rul imod hende manifesterer 
hun et sværd el.) og illusioner til at angribe. 
Hun kan teleportere, bliver usynlig, lave 
flere af hende selv og blive til en sky af 
flimmer i luften for at undvige angreb. 

HEADSPACE
Beskrivelse
Headspace er en lille forkrøblet skikkelse 
med visnede lemmer, der svæver en meter 
over jorden. Hans kranium er vokset til 
tidobbelt størrelse og er dækket af store 
pulserende vener fyldt med blåt blod der 
lyser op i takt med hans hjerteslag. 

Taktik
Headspace kan primært telekinese, men 
kan også bruge telepati og tanke kontrol. 
Lad ham endelig stoppe kugler med tankens 
kraft eller bruge tanke kontrol til at få en 
spiller til at skade sig selv eller en anden 
(kun den spiller der reelt er i fare ruller). 
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MØRKET FALDER PÅ
Når Static og Headspace er overvundet 
forsvinder deres selvbilleder fra drømmen og det 
er op til spillerne (hvem end der stadig er i live) 
at få dr. Morgan til at slappe af længe nok til at 
fortælle dem hvor hans forskning er. 

Imens det står på begynder lyset at gå ud, først 
uden for huset og derefter det elektriske lys 
i den modsatte ende af rummet. Mørket der 
begynder at indtage drømmen er dr. Morgans 
koma der endelig er ved at indhente de 
rejsende, og hvis mørket når dr. Morgan er alting 
tabt. 

Når Morgan kommer til sig selv igen vil han tro 
hvad som helst de siger: han er svag, forvirret 
og medgørlig, og han har heldigvis ikke mistet 
forstanden helt. 

Hans forklarer at hans reelle forskning har været 
truet af sabotage i lang tid og at han derfor 
flyttede alting til dette hemmelige, private 
laboratorium, som han har holdt skjult igennem 
falske firmaer og falske identiteter. 

Og det sidste han gør inden mørket opsluger 
dem alle er at han fortæller dem at huset ligger 
i den lille by Cherry Valley i den centrale del af 
New York State.     

5



EPILOG
Dr. Morgans offer er ikke forgæves. 

Sammen er den information de rejsende 
fandt og deres visuelle beskrivelse af huset 
nok til at laboratoriet bliver fundet, og ganske 
rigtig så er der en række harddiske og filer i et 
skjult pengeskab der indeholder de resultater 
professoren ville offentliggøre, da han blev 
påkørt. 

Laboratoriets udstyr er tilsyneladende stjålet fra 
forskellige steder hvor doktoren har arbejdet, 
eller købt igennem falske firmaer - et projekt der 
betyder professoren i hemmelighed var dybt i 
gæld.
 

Hvad mere er, så har spillernes sammenstød 
med de to ukendte drømmerejsende stillet 
spørgsmålstegn ved om påkørslen reelt var en 
ulykke. 

Dr. Morgans fund vil koste flere medicinalfirmaer 
en formue, men hvem der præcis var parate 
til at gå langt nok til attentatforsøg og at hyre 
uautoriserede drømmerejsende, er et spørgsmål 
som kun tiden kan besvare. 



SPILLEDERENS SKEMA
DRØMMENS STYRKE 

LAG 1: HOSPITALET

LAG 2: NØDHJÆLP

LAG 3: DEN SYGE BY

DRØMMENS KÆRNE

En scene bliver inficeret af den indre dæmon, så den skiller sig ud fra 
resten af drømmen og lægger op til hvad spillerne har i vente. 2

3
4
5
6

Den indre dæmon udsætter spillerne for noget horribelt der resonerer 
med dens natur. Spillerne ruller imod vanvid.

De rejsende bliver mærket af den indre dæmon, så deres selvbilleder og 
genstande ændrer sig. Indtil næste lag kan spillerne ikke få bonussen for 
tematiske handlinger.

De rejsende er hjemsøgt af hallucinationer der distraherer dem på de 
værst tænkelige tidspunkter. Alle spillere ruller altid 1 terning mindre 
denne scene (vent med denne effekt til et værst tænkeligt tidspunkt).

Den indre dæmon tager form. Præcis hvilken form den tager, er op til dig, 
men den ruller 6 terninger, kan tage (antal spillere) skade. 

* INGENTING

* ETABLER EN TRUSSEL

* GIV SKADE SOM ETABLERET

* TAG NOGET FRA DE REJSENDE

* ...& REPARER DRØMMEN

DINE HANDLINGER

DEN INDRE DÆMON

KOMPLIKATIONER
• Du giver 1 skade af gangen (spillere kan give 2)

• Skadetyper: fysisk, vanvid, assimilation 

• Almægtige handlinger giver 1 vanvidsskade

•  -1 terning mod Tematiske Handlinger

• +1 terning for hvert mål efter det første 

Når du har råd til den billigste manifestation tilbage på listen 
giver du spillerne UP tilbage svarende til dens pris, sætter den i 

spil og krydser den ud.  
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