
DIN ROLLE

Raphael - Dyd: Udholdenhed.
Raphael er bebyrdet med det hellige erhverv at følge alle sjæle til Skt. Peters Port, og det har h*n travlt med i
samarbejde med sit kor (de engle h*n kommanderer), men det har ikke betydet, at h*n ikke også har kunnet
hjælpe i krigen. Raphael er kendt for at være meget disciplineret og have en høj arbejdsmoral, og så kender
h*n gennem sit arbejde mange hemmeligheder.

Synd: Ladhed
Raphael har arbejdet længere og hårdere end nogle af de andre ærkeengle. H*n er bebyrdet med det hellige
hverv at følge alle sjæle til Skt. Peters Port, hvor de enten bliver lukket ind eller sendt bort. Men. de. skal.
alle. hentes… og det er simpelthen så meget arbejde. Nogle gange skal man også holde lidt fri. Det har
Raphael måske gjort lidt for ofte på det seneste; men h*n har jo også så travlt med krigen nu.

Facts:
● Raphaels kor er det mest spredte kor
● Raphael er i besiddelse af allerflest sjæle pga. sit erhverv

Hemmeligheder
● Raphael er den eneste, der har nøglen til Tronsalen og derfor den eneste, der kan åbne porten til den

(hvis h*n kan komme til)
● Raphaels kor bevogter englen Jophiel fra Uriels kor som gidsel
● Raphael ved, hvad der er sket i den menneskelige verden
● Raphael har ikke så mange sjæle, som de andre engle tror, men h*n har en lille beholdning
● Raphael ved, at Uriel oprindeligt skulle være spion på Michaels side (hemmeligt for Michael og

Uriel)

Forslag til ambitioner i vilkårlig rækkefølge
● En anden skal varetage jobbet som sjælehyrde
● Finde ud af hvad der er sket med de sjæle, h*n har forsømt
● Raphaels kor skal forstørres
● De Gyldne Porte skal være forseglet, indtil Faderen kommer tilbage
● Lucifer skal ikke have noget ud af forhandlingerne


