
Azarael - Dyd: Ydmyghed
Azarael er den yngste ærkeengel - og faktisk er det sådan, at nogen slet ikke regner Azarael for en rigtig
ærkeengel. H*n blev nemlig ikke skabt af Faderen, men af en anden ærkeengel i begyndelsen af krigen.
Azarael er Michaels højre hånd og øverstkommanderende feltherre. Det er alment kendt, at Azarael er et
taktisk geni, og selv om h*n er dygtig, så er h*n ydmyg omkring det.

Synd: Misundelse
Azarael er den yngste ærkeengel - og faktisk er det sådan, at nogen slet ikke regner Azarael for en rigtigt
ærkeengel… og det piner Azarael sådan. Nok er Azarael ydmyg og loyal, men h*n ønsker mere end noget
andet at være betragtet som en rigtig ærkeengel. Deres vinger er flottere, de lyser mere, deres kor er større og
de har så meget mere erfaring end ham.

Facts:
● Azaraels kor ligger i konflikt i Edens Have med Kazbiel og resterne af Uriels kor. Selv om Kazbiel

og Uriel har antal på deres side, har Azarael den øvre hånd og vinder hurtigt land.
● Azarael har det mindste kor, men de er håndplukket ud fra konceptet kvalitet fremfor kvantitet

Hemmeligheder
● Azarael mangler en betroet general fra sit kor, Amarael
● Det var Michael, der ophøjede Azarael
● Azarael er på Michaels side i højere grad ud af loyalitet til Michael end til Michaels sag (hemmeligt

for Michael)
● Azarael har en lille beholdning af sjæle, som h*n har fået overdraget fra Raphael
● Azarael og dennes kor er flere gange blevet udsat for voldsomme angreb fra Kazbiel
● I et slag for lang tid siden hvor Azarael var tæt på at blive udslettet af Kazbiels kor, kom Lucifer til

undsætning. Azarael har ikke hørt eller set noget til Lucifer siden.

Forslag til ambitioner i vilkårlig rækkefølge
● Gabriel, Kazbiel, Uriel og alle deres engle skal strippes for al rang som straf for deres ulydighed
● Hvadend Michael mener er rigtigt
● Ingen skal have flået vingerne af
● Amarael skal frigives
● Kazbiel skal anerkende Azarael som en ærkeengel


