
Gabriel - Dyd: Velvilje
Gabriel er den førstefødte engel, og det kan mærkes. Gabriel mener, h*n har et ansvar, især nu hvor Faderen
er væk. For Gabriels allierede er h*n en god og stærk leder, der gør op med stagnation og fuldender Faderens
plan; fra Gabriels fjenders side er h*n grænsende til arrogant i sin velvilje. Gabriel var den, der startede
konflikten, da h*n erklærede, at der måtte være en ny leder over englene.

Synd: Hovmod
Gabriel er den første engel. H*n er ældst, og h*n mener, at Faderen satte ham/hende i verden for at overtage
sin plads, når Han engang forsvandt. Det er ikke nødvendigvis noget, Gabriel snakker alt for højt om, men
h*n har da flere gange givet udtryk for, at når h*n vinder krigen (og det gør h*n jo), så har h*n jo erfaring
nok til at kunne sidde på Tronen.

Facts:
● Gabriels kor belejrer lige nu De Gyldne Sale og holder effektivt Michaels kor fanget
● Gabriel er den eneste, der har en chance for at kunne tage Michael i en tvekamp

Hemmeligheder
● Gabriel har en meget lille mængde sjæle til rådighed, som h*n har fået af Uriel
● Gabriel ved, at Uriel oprindeligt var spion for Michael - de har arbejdet det ud og er nu meget tætte.

Gabriel har ikke fortalt det til andre.
● Gabriel lod Lucifer hjælpe sig i et slag for længe siden. Gabriel vandt som resultat af det, men

Lucifer har ikke inddrevet gælden endnu.
● Gabriel er usikker på, om h*n vil kunne styre Kazbiel meget længere grundet Kazbiels voksende

fanatisme. (Hemmeligt for Kazbiel)

Forslag til ambitioner i vilkårlig rækkefølge
● Alle engelen samles under et banner igen
● Gabriel skal sidde på Den Gyldne Trone eller så tæt på den som muligt
● Azarael degraderes til engel eller måske helt til menneske
● Michael skal bøje sig for og sværge troskab til Gabriel
● Lucifer skal bestemt ikke have noget ud af forhandlingerne
● Michael skal åbne døren til De Gyldne Sale


