
Kazbiel - Dyd: Indsatsvilje
Kazbiel er Gabriels højre hånd og en af de første, der sluttede sig til ham/hende. Kazbiel er næsten fanatisk i
sin tro og kan holde lange taler om, hvordan h*n mener, den nye leder skal være, og især hvad der skal gøres
med menneskerne. Kazbiel er den, der er gået forrest i mange af Gabriels slag, og h*n er klart taktisk
begavet. Siden Gud forsvandt har Kazbiel snakket højere og højere om sin holdning til mennesker - at de
ikke er bedre end dyrene, og h*n ikke forstår, hvorfor de har sådan en speciel plads i Guds rige.

Synd: Vrede
De mennesker! De berøvede Kazbiel sin Fader og Søn og alt orden i Himlen. Det var på grund af dem, at
Sønnen blev sendt ned på jorden, og det var på grund af Sønnen, at Faderen forsvandt, og det var på grund af
det, at himlen mistede sin Orden, og nu er de bare for evigt en torn i øjet på Kazbiel. Himlens orden var
smukkere og enklere uden aber med fri vilje.

Facts:
● Kazbiels kor har gjort en ende på flest engle af alle kor
● Kazbiels kor er det største kor af engle
● Kazbiels kor ligger sammen med Uriels kor i konflikt i Edens Have med Azaraels kor. Selv om

Kazbiel og Uriel har antal på deres side, har Azarael den øvre hånd.

Hemmeligheder
● En lille del af Kazbiels kor holder englen Amarael fra Azaraels kor som gidsel (Hemmeligt for

Azarael)
● Kazbiels næstkommanderende engel blev personligt dræbt af Michael for længe siden
● Kazbiel har flere gange mødtes med Lucifer og koordineret angreb på Michaels sides kor. De

kommer overraskende godt ud af det med hinanden, men Kazbiel vil ikke indrømme det for nogen
eller endda sig selv.

● Kazbiel har stået i spidsen for mange voldsomme angreb, særligt på Azaraels kor.
● Kazbiel har ingen sjæle

Forslag til ambitioner i vilkårlig rækkefølge
● Én skal lede englene, det behøver ikke være Gabriel
● Azarael skal have revet vingerne af og sendes ned til Lucifer. H*n er ikke en ærkeengel!
● Udrensningen af menneskerne skal tilbage på dagsordenen
● Hævn over Michael for mordet på Kazbiels engel


