
Michael - Dyd: Kyskhed
Michael er den anden leder i konflikten. H*n er alment kendt den personligt stærkeste af ærkeenglene,
eftersom det var Michael, der egenhændigt smed Lucifer ud fra Himlen, da Faderne bad om det. Michael er
af sine allierede kendt som en stærk og ren leder, der modsat Gabriel stadig tror på Faderens plan; Han skal
nok vende tilbage. Af sine fjender ses h*n blot som forvirret og arrogant i sin rendyrkede tro. Michael var
den, der startede konflikten, da h*n stoppede Gabriel i at sætte sig på tronen.

Synd: Frådseri
Michael er den stærkeste engel. Næstefter Kazbiel har h*n det største kor. Ting, h*n sætter pris på og er
taknemmelig for, at Faderen har givet dem, og h*n ved, at Faderen har givet Michael det af en årsag. Det skal
bruges.

Facts:
● Resterne af Michaels kor forsvarer lige nu De Gyldne Sale indefra. De er belejret af Gabriels kor og

er effektivt fanget.
● Michael er den stærkeste af ærkeenglene
● Michaels kor er det kor, der har lidt størst tab i krigen

Hemmeligheder
● Michael bad Uriel om at spionere på Gabriel, da krigen startede, og til at starte med virkede det

også… men på et tidspunkt stoppede Uriel med at levere information, og Michael erkendte, at h*n
havde skiftet side. Michael har ikke fortalt det til nogen.

● Michael var den, der ophøjede Azarael først til engel og så til ærkeengel
● Michael ved, at Azarael mangler en engel fra sit kor, Amarael
● I et af de eneste slag, som Michael personligt har stået i frontlinjen i, dræbte Michael en af Kazbiels

mest kompetente engle.
● Michael ved, at Raphael er den eneste, der har nøglen til porten til De Gyldne Sale
● Michael har haft en stor beholdning af sjæle, men den er opbrugt nu, da han skødesløst har brugt

dem i krigen
● Raphael bevogter på Michaels ordre englen Jophiel som gidsel fra Uriels kor (hemmeligt for Uriel)

Forslag til ambitioner i vilkårlig rækkefølge
● En ærkeengel fra Gabriels side skal have revet vingerne af som straf for deres ulydighed
● Der skal igangsættes en større efterforskning af hvor Faderen og Sønnen befinder sig
● Edens Have og De Gyldne Sale skal genopbygges af Gabriel og dennes allierede
● Amarael skal frigives
● Gabriel, Kazbiel og Uriel skal alle overdrage engle fra deres kor til Michaels side


