
Uriel - Dyd: Tålmodighed
Uriel var før krigen Michaels mest betroede ven, men der var noget, der fik Uriel til at skifte side i sidste
øjeblik. Det er dog ikke helt overraskende; mange ved, at Uriel er kendt for at bruge lang tid på at overveje
sine valg, fordi h*n vil være sikker på at træffe det rigtige. Uriel selv har man ikke set meget til på
slagmarken, h*n har holdt sig i det skjulte, men altid tæt ved Gabriel.

Synd: Sanselighed
Der er så mange sanseindtryk at tage ind. Syn, duft, lyd, berøring, smag, og det hele må man tage i
betragtning, før man kan træffe det rette valg. Uriel skal sanse tingene fra alle perspektiver, før h*n kan
danne sig en mening, så meget at h*n måske nogle gange bliver distraheret og lader tankerne flyde.

Facts:
● Uriels kor har lidt det mindste tab i krigen
● En del af Uriels kor assisterer lige nu Kazbiels kor i Edens Have i en konflikt mod Azarael, hvor

Azarael har den øvre hånd.

Hemmeligheder
● Uriel var oprindeligt på Michaels side, men Michael bad Uriel om at gå til Gabriel for at spionere, så

de kunne vinde krigen hurtigt. Uriel oplevede dog i sin tid hos Gabriel, at h*n kunne forligne sig
meget mere med Gabriels mål. At krigen var startet var jo netop bevis på, at englene havde brug for
en stærk leder. Gabriel ved dette.

● Uriel ved, at Raphael har forsømt sit arbejde, og mange sjæle er blevet tabt. H*n har selv samlet
nogle af dem op og er nu i besiddelse af en ganske god mængde. Uriel har også givet nogle til
Gabriel

● Resten af Uriels kor venter på Uriels signal om at angribe Azaraels kor i ryggen - det kunne vende
slaget. Uriel har ikke fået fortalt dette til hverken Kazbiel eller Gabriel.

● Uriel mangler en betroet engel, Jophiel, fra sit kor
● Uriel ved, at det var Michael, der ophøjede Azarael fra menneske til ærkeengel

Forslag til ambitioner i vilkårlig rækkefølge
● En leder skal vælges. Michael er det bedste valg
● Lucifer skal bestemt ikke have noget ud af forhandlingerne
● Michael skal åbne porten til De Gyldne Sale
● Alle gidsler skal befries


