
   



   

Foromtale: 

April 2003: Mens slaget om Baghdad er på sit højeste og granaterne flyver gennem luften drøner 

en lille gruppe amerikanere gennem byens gader i en Humvee på en tophemmelig opgave. Målet 

er Det Irakiske Museum. Et ældgammelt artefakt der skal sikres før museet plyndres af civile eller 

rammes af en vildfaren bombe. Three Kings møder Indiana Jones og Reservoir Dogs i et 

hæsblæsende heist i Irak krigens mest afgørende dage.  

 

Velkommen til Klenodiet i Baghdad 

Klenodiet i Baghdad er næste scenarie i rækken af klenodie scenarier med det samme artefakt 

”klenodiet” i centrum. Ideen til Klenodiet i Baghdad opstod da jeg selv kørte ”klenodiet på klitten” 

under Viking Con 2021. En af spillerne spurgte hvad hun kunne finde ud af om Klenodiet via en 

ingame google image søgning på et billede af Klenodiet. Det førte mig til lynhurtigt at opfinde en 

historie om at klenodiet sidst var set på det Irakiske Museum i Baghdad før dette blev plyndret i 

starten af april 2003. Plyndringen er en begivenhed der også skete i virkeligheden, og det lød som 

så god en historie at jeg blev nødt til at skrive et scenarie om det.  

 

Klenodiet som det ser ud og har set ud i de andre scenarier:  

“Klenodiet ... er en kunstfærdig træ-tavle dekoreret med guld, elfenben og perlemor. Det er 

110 cm højt og 200 cm bredt … . Midtpunktet er et stort, gyldent æg … . Til højre for det er 

en stolt, gylden gås omspændt af flammer og til venstre en slange-hane, en hane som i 

stedet for sin hale har en hel, stor slange-krop 

 

 

Tak til mine spiltestere David, Emil, Nils og Peter og tak til Terese for at sætte dette skib i søen.   

 

 

 

 

 

 



   

Baggrund 

Som nævnt er baggrunden for scenariet den plyndring af tusindvis af kunstgenstande fra Det 

Irakiske Museum der fandt sted i virkeligheden i starten af april 2003. Klenodiet, scenariets 

omdrejningspunkt som er det spillerne er sendt mod museet for at hente samt spilpersoner er 

selvfølgelig fiktive ligesom de eksakte omstændigheder omkring hvad der faktisk foregik, på 

museet og i Baghdad i de dage mest har tjent som inspiration til hvad der kan ske i løbet af 

scenariet. Det er et scenarie inspireret af historiske begivenheder, men ikke et historisk 

scenarie med korrekthed for øje. Hvis man ønsker at vide mere om slaget om Baghdad i 2003, 

samt plyndringen af museet kan man kigge på følgende baggrundsstof:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Baghdad_(2003) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Museum 

 

Selve klenodiet er så magisk som du ønsker det skal være. Hvis klenodiet giver adgang til 

kommunikation med ældgamle babylonske guder der ønsker at slå en handel af med spillerne 

når man rør ved det så er det det gør (det er det gjorde da jeg spiltestede. Hver gang en spiller 

rørte ved klenodiet, gik han i en slags trance og stod i en ældgammel by hvor et stort 

hønevæsen stod klar til at tale med vedkommende). Hvis det ikke er magisk overhovedet så er 

det sådan. En god idé kan være at stikke til Republican Jesus og sige at klenodiet føles ondt 

for på den måde at få ham til handle imod gruppen. 

 

Scenariets opbygning 

Scenariet er opbygget med 3 ”scener” eller akter om man vil. Den første er planlægningsfasen 

hvor spillerne får lejlighed til at tale om hvordan de vil gribe tingene an, komme ind i deres 

karakterer osv. Den næste er i selve Baghdad by ved en vejspærring kort før de når til Det 

Irakiske Museum, her skal spillerne prøve at finde ud af hvordan de vil gribe denne 

forhindring an og forhåbentligt nå uskadt frem til museet. Anden del skal forhåbentlig give 

fornemmelsen af en krigshærget og kaotisk by samtidig med at spillerne nok vil klare sig bedst 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Baghdad_(2003)
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Museum


   

ved at samarbejde i denne del.  Den sidste del er den længste. Nu er spillerne nået frem til Det 

Irakiske Museum, de skal komme ind i museet, finde klenodiet og forsøge at komme væk igen 

mens spillernes indbyrdes modsætningsforhold kommer til syne samtidig med at de skal 

forholde sig til både museets personale samt udefrakommende kræfter der sætter dem under 

tidspres. De 3 dele af scenariet er beskrevet indgående nedenfor. Især anden og 3 

tredje del af scenariet er meget løst og afhænger i høj grad af spillernes valg og handlinger. 

Vær klar til at winge den og god fornøjelse.        

 

System 

Da der vil være en del kamp og andre nervepirrende scener i scenariet vil det være nødvendigt 

med lidt terningrul og et system for at afgøre succes eller fejl. Siden jeg ikke er tilhænger af 

underlige mekanikker som mange scenarier i dag kører på, så vil terningrul basere sig på et 

simpelt højt er godt system med nogle små tweaks. Det betyder i alt sin enkelt at når spillere 

og npc’er skal udføre en handling der både kan lykkes eller fejle så ruller man en d6. Jo højere 

jo bedre. Hvis personen der udfører handlingen, har en åbenlys fordel enten fordi det er noget 

han er god til, eller fordi han har det helt rigtige udstyr får vedkommende lov at rulle 2 

terninger og vælge den højeste.  Hvis personen har en åbenlys ulempe fordi hun f.eks. er 

hårdt såret kan man blive tvunget til at rulle 2 terninger og vælge den laveste. I mange tilfælde 

vil rul være ”opposed”, det vil sige 2 personer der ruller mod hinanden fordi de f.eks. skyder 

på hinanden, her vil den der ruller højest vinde.  

Eksempel 1: Vores spilpersoner skal snige sig så de ikke bliver opdaget. Alle ruller en d6 men 

Benjamin Duke får lov at rulle 2 og vælge den højeste fordi han som snigskytte er god til at 

snige sig.  

Eksempel 2: Bobby Jim Jackson og en irakisk soldat skyder på hinanden på kort afstand. 

Bobby Jim har et let maskingevær og derfor en fordel. Derfor får han 2 terninger og vælger 

den bedste. Den der slår højest pløkker den anden. Hvi de ruller det samme skyder de måske 

hinanden.  



   

Igen det handler om at winge den. Hvis spilerne kan bullshitte dig til at have en fordel så lad 

dem få det inden for rimelighedens grænser. Det bliver selvfølgelig især interessant når 

spillerne begynder at slås indbyrdes.  

 

Vigtigt: Det her kan i øvrigt hurtigt blive et kort og kedeligt scenarie hvis vores spilpersoner 

dør lige så snart de bliver skudt. I stedet for det så lad dem blive sårede på forskellige 

måder(hvilket er ganske realistisk i øvrigt. Det er de færreste der dør ar at blive skudt en 

enkelt gang, og så har de fleste spilpersoner jo ovenikøbet fragmentatiosnveste på). Beskriv 

hvordan de bliver skudt i skulderne f.eks., vælter og nu generelt har det dårligt, lad dem være 

ukampdygtige et lille stykke tid osv.… 3-4 gang den samme person bliver skudt kan du evt. 

vælge at lade ham være færdig. Igen og som altid; Wing den.  

 

Scener 

1: Lufthavn og Baghdad by 

Scenariet starter d.8 april 2003 i Baghdads Internationale Lufthavn der indtil få dage tidligere var 

kendt som Saddam Hussein International Airport. Lufthavnen er netop faldet efter hårde kampe til 

de internationale koalitionsstyker og amerikanerne har nu opsat hovedkvarter i Lufthavnen mens 

deres styrker er ved at indtage resten af Baghdad. Lufthavnen er forholdsvis intakt og store 

transportmaskiner med materiel lander og letter konstant.  

Vi møder vores spilpersoner til en briefing i et lokale i lufthavnen. Her vil en Oberst (Oberst 

Hawthorne) gennemgå opgaven som kort sagt lyder på: Kør til Det Irakiske Museum, skaf 

klenodiet, kom væk med jer selv og klenodiet i sikkerhed. Nemt og simpelt ikke. Spillerne vil få 

lejlighed til at stille spørgsmål til Obersten, og planlægge indbyrdes og lære hinanden af kende.  

Udlever kort 1 til spillerne.  

Spillerne får stillet en hummer (Humvee) til rådighed som transportmiddel (se billede), og kan 

ellers hvis de er kreative forsøge at skaffe diverse udstyr som hæren ligger inde med. Frontlinjerne 

i Baghdad er i disse dage temmelig flydende og helt præcis hvilke dele af byen der er under kontrol 



   

af koalitionsstyrkerne og hvilke der er under kontrol af Irakerne er ikke helt klart. Koalitionen 

angriber dog fra syd og fra vest så jo nordligere i Baghdad man kommer jo større risiko, er de for at 

køre ind i Irakisk territorie. Derfor er den smarteste rute fra lufthavnen til museet da også at køre i 

en nogenlunde lige linje og så dreje mod nord ved museet. Spillerne har i denne fase ikke de store 

valgmuligheder. Hvis de kommer med sjove ideer om at flyve i helikopter eller lignende så er det 

simpelthen ikke muligt da man for det første ikke kan lande ved museet og for det andet ikke 

nødvendigvis er sikkert da man ikke ved hvad der befinder sig af Irakere med raketstyr i området. 

Man kan dog give spillerne valgmulighed mellem at køre med det samme eller vente til det bliver 

mørkt så de ikke føler sig alt for railroadet og rollespil trods alt ofte handler om valg. Hvilken 

betydning det vil få senere om det er lyst eller mørkt er så op til dig som spilleleder.  

 

 

Kort 1.  

 



   

 

Humvee 

 

2: Frontlinje og vejspærring 

Efter at have ræset gennem Baghdads gader i nogenlunde sikkerhed (beskriv evt. de 

mennesketomme gader og hvordan man kan høre kanontordenen i baggrunden) når vores 

spilpersoner næsten frem til museet i god ro og orden. Ja næsten, for kort før museet når 

spillerne frem til frontlinjen der er gået i stå. Ved den blå streg har vi den amerikanske linje 

(se og udlever kort 2) og ved den røde har irakerne forskanset sig i husene på begge sider af 

vejen samt i monumentet. Øverstkommanderende for de amerikanske styrker i området 

Captain Peterson har valgt at gøre holdt her efter at have mistet en tank og venter på 

forstærkning eller luftstøtte så han kan forsætte af den store vej han nu er stoppet på. Da 

situationen i Baghdad lige nu er kaotisk, er det ikke noget der kommer foreløbigt.  

 

Det er nu op til spillerne at finde en vej forbi de irakiske styrker og hen til museet der som det 

fremgår af kortet bekvemt, ligger placeret lige bag det sted hvor de Irakiske styrker har stoppet 

koalitionsstyrkerne. Hvordan de gør, det er op til dem og deres kreativitet og dig som game 

master. De kan forsøge at overtale irakerne til at slippe sig igennem(bestikkelse måske), de 

kan forsøge at snige sig uden om den irakiske stilling eller hvad de nu kan finde på. Det 



   

eneste de ikke kan er at få Captain Peterson til at foretage et frontalangreb. Det vil han ikke 

før han for forstærkninger. Pointen med scenen er at spillerne skal opleve at det ikke er helt 

problemfrit og ufarligt at bevæge sig igennem en krigshærget by og så at give dem mulighed 

for at samarbejde lidt inden de når til museet. Spillerne skal selvfølgelig helst klare det 

nogenlunde smertefrit, men samtidig have fornemmelsen af at deres gode plan er vigtig og 

nyttig.  

 

I spiltesten prøvede spillerne at snige sig uden om den irakiske stilling ved at gå højre om 

imellem de mange bygninger og her lod jeg dem så løbe ind i nogle civile irakere der ville 

have deres hjælp til at stoppe nogle af Saddams folk der var i gang med at henrette nogle 

fanger på det hospital som man kan se på kortet. Det er jo bare en mulighed af mange. Det er 

op til dig. Wing den.  

 

Kort 2 

 

 



   

3. Det Irakiske Museum  

 

 
Tårnet her er det fritstående engangsparti på det Irakiske Museum. Det er den bygning der ses oppefra nederst på kort 3, 

og længst til venstre på kort 4 og 5.  

 

Når spillerne på den ene eller anden vis er kommet uden om vejspærringen ankommer de 

forhåbentligt til museet (se og udlever kort 3, 4 og 5) og nu er det så op til spillerne hvordan 

de kommer ind. Museets personale ved godt at andre steder i Baghdad er blevet røvet af 

civilbefolkningen efter ordenen er brudt sammen og Saddams styre er tæt på det endelige fald. 

Derfor er bygningen nu barrikaderet af personalet, med sandsække i vinduerne og museums 

arbejderne der alle er reserver i hæren sidder nervøst og venter bag vinduer og døre samt i 

tårnet med hjelme, veste og ak-47 rifler ud over deres normale tøj. På Museet befinder sig ud 

over en 6-10 (så mange som du synes) kustoder og administrative og videnskabelige 

medarbejdere også Direktør Ashraf Ali. Direktøren og hans folk er som nævnt interesseret i at 

forsvare museet mod plyndringer både fra hær enheder, Saddam folk(Saddams to sønner 

tømte den Irakiske nationalbank kort inden de forlod Baghdad) samt civilbefolkningen der 



   

alle ved hvor store værdier museet gemmer på. Faktisk er direktøren meget interesseret i 

kontakt med amerikanerne(spillerne) som han tror er sendt af den amerikanske hær for at 

beskytte museet. Så så snart ham og hans folk opdager at spillerne faktisk er amerikanere vil 

han mere eller mindre invitere dem inden for. De fleste af museets kunstgenstande er pakket 

ned i en stor kælder med ståldør for hvor også klenodiet befinder sig. Præcis hvor på kortet 

indgangen til kælderen befinder sig er op til dig. Direktøren kan overtales/bestikkes/trues til 

at vise og åbne nedgangen til kælderen, men husk at resten af personalet på museet er 

bevæbnet.  

Hvad der sker herfra er sådan lidt op til spillernes handlinger og hvor meget uvenner de går i 

gang med at blive over klenodiet. Nogle vil jo genre fuldføre opgaven, mens andre har deres 

egne agendaer. Af forskellige hændelser der kan bruges til at presse spillerne efter behag er 

følgende forslag: (Find selv meget gerne på flere) 

Mens spillerne er ved af få slæbt klenodiet op af kælderen og forhåbentligt i gang med at 

skændes over det kan man presse dem ved at lade museet blive omringet af de bevæbnede 

civile der endelig er kommet for at plyndre eller Saddams republikanske garde der er på vej 

fordi de har hørt at der er amerikanere på museet eller måske folk fra Saddams 

efterretningstjeneste der selv vil hente klenodiet. God måde at stresse spillerne og give dem en 

ydre fjende, samtidig med at de er indbyrdes uenige.  

Der kan være loyale Saddam støtter (medlem af hans Baath parti eller efterretningstjeneste 

f.eks.) blandt museets personale der vil modarbejde spillerne selvom de slår en handel af med 

direktøren.  

Der kan være dyr i museets gård (hunde, katte, høns) der begynder at forvandle sig til 

mytologiske væsner hvis spillerne begynder at lave magiske tricks med klenodiet.  

Den Irakiske hær havde det med at efterlade materiale og stikke af, så måske står der en 

efterladt Irakisk tank i museets have som spillerne kan starte og more sig med.  

Flere af spillerne har naturligvis radioer og kan ringe efter hjælp. Hvilken hjælp de kan ringe 

efter er helt op til dig (the cultist har f.eks. allierede i byen som også er kultister osv.) 



   

Hvad end du kan finde på der, kan gøre det hele mere spændende eller sjovt.  

 

Hvornår scenariet slutter er op til dig og hvad der er dramatisk passende. 

 

 

Kort 3 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Kort 4 og 5 

Stuen 

 

 

Første Sal 

 

 



   

Spilpersoner 

 

En af de vigtigste ting ved scenariet er det indbyrdes modsætningsforhold der er mellem 

spilpersoners motivation. Det er ikke tilfældigt jeg har nævnt Reservoir Dogs i scenariets 

oplæg. Det er meningen at spillerne på et tidspunkt skal begynde at strides indbyrdes om 

klenodiet, og trække på de ressourcer de har. Lad dem lave skumle aftaler med NPC’er og 

ringe kontakter op på radioerne i et væk. Lad dem alliere sig på kryds og tværs. Hvis det hele 

ender i et Mexican standoff og et shoot out mellem spillerne så meget des bedre. 

Spilpersonernes øgenavne afslører i øvrigt en del om deres hemmelige motivation. Så de skal 

endelig ikke læses højt, men er eksklusivt for dem spiller der har fået spilpersonens øjne. 

Derfor er det også vigtigt at de ikke sidder og vifter med deres karakterark. Lad endelig 

hemmelighedskræmmeriet begynde så snart du har udleveret spilpersonerne til spillere. Hvis 

nogen har nogen spørgsmål til deres karakter, må du evt. lige træde udenfor med dem en ad 

gangen. Hvis I kun er 4 spillere er ”The Golddigger” nok den der kan undværes bedst. 

”Captain America” “The Spook” og “Republican Jesus” er i hvert fald helt essentielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Enrique Lopez  

  

”Captain ameriCa” 

 

 

Rang: Kaptajn 

 

Valgsprog: War is Hell 

 

Motivation: Hvis der er en ting du kan gøre, så er det i det mindste at gøre krigen til et mindre 

helvede for dine folk. Missionen skal udføres men med så lidt skade på civile og uskyldige så 

muligt. De folk du har ansvaret for, skal hjem i et stykke. At du nu er blevet valgt til at babysitte en 

eller anden professor rundt i Baghdad til et museum af alle ting, som var det en fucking turist 

ekspedition…… Ja hærens topfolk har deres egne måde at fungere på nogle gange, og opgaven skal 

altså udføres men du vil ikke kun tilgive dig selv at miste en mand på sådan en tur. Alle skal hjem 

også professoren, og opgaven bør derudover naturligvis udføres med så lidt menneskelig lidelse og 

så få civile tab så muligt.  

 

Loyalitet: Folkene, menneskeheden, hæren, landet.  

 

Udstyr: Automatriffel, pistol, kniv, håndgranater, fragmentationsvest, radio.  

 

Klenodiet: 

“Klenodiet ... er en kunstfærdig træ-tavle dekoreret med guld, elfenben og perlemor. Det er 

110 cm højt og 200 cm bredt … . Midtpunktet er et stort, gyldent æg … . Til højre for det er 

en stolt, gylden gås omspændt af flammer og til venstre en slange-hane, en hane som i 

stedet for sin hale har en hel, stor slange-krop 

 

 



   

Dana Fox    

  

”the Spook” 

 

Rang: Agent 

 

Dækidentitet: Arkæologi professor 

 

Valgsprog: And ye shall know the truth and the truth shall make you free.  

 

Motivation: CIA har altid været et kald. Det er jer der kontrollerer verden og redder USA. 

Politikerne snor i om jeres fingre og soldaterne er jeres muskelmænd. Kommer man til tops i CIA 

kommer man til tops i verden og du har tænkt dig at komme til tops i verden. Nu er du her i 

Baghdad under en dækidentitet som Professor i Arkæologi og opgaven er ældgammelt kunstværk. 

At dine overordnede pludselig har fået en stor interesse i kunst undrer dig lidt men du har 

undersøgt sagen og det er vist ikke første gang at noget sådant er foregået. Det virker til at den 

slags artefakter har en lang historie i ”firmaet”. Det virker til at alt måske ikke er så jordnært som 

det tager sig ud. Du har tænkt dig at finde ud af hvorfor dette artefakt er så vigtigt samt 

selvfølgelig at sikre dig at opgaven bliver udført for enhver pris.  

 

Loyalitet: Viden, magt, CIA, dig selv. 

 

Udstyr: Adskillige skjulte våben: Pistoler, knive, en uzi i en taske. Skjulte penge til bestikkelse: 

Dollars og Irakiske Dinarer. Skjult badge der identificerer dig som CIA. Skjult Radio.  

 

Klenodiet: 

“Klenodiet ... er en kunstfærdig træ-tavle dekoreret med guld, elfenben og perlemor. Det er 

110 cm højt og 200 cm bredt … . Midtpunktet er et stort, gyldent æg … . Til højre for det er 

en stolt, gylden gås omspændt af flammer og til venstre en slange-hane, en hane som i 

stedet for sin hale har en hel, stor slange-krop 



   

Bobby Jim Jackson                                                                  

 

“republiCan JeSuS” 

 

 

 

Rang: Private first class.  

 

Valgsprog: Praise the lord and pass the ammunition.  

 

Motivation: Fantastisk at leve i en tid med en stærk præsident der straffer de ugudelige hajis for 

deres angreb på USA. Fantastisk at du kan være med i frontlinjen for friheden og fædrelandet. 

Kritiske røster vil sige at Saddam Hussein og Irak ikke var en del af 9/11 men den slags 

kommunistisk demokrat snak lytter du ikke til. Du elsker hæren og vil give dit liv for USA og enhver 

opgave, men ved at selv her i det allerhelligste er der kræfter der ikke er guds tjenere. Især CIA 

virker nogle gange som om de var styret af satan selv.  

 

Loyalitet: Gud, USA, George W Bush.  

 

Udstyr: Let maskingevær, pistol, fragmentationsvest. Ammunition, masser af ammunition.  

 

Klenodiet:  

“Klenodiet ... er en kunstfærdig træ-tavle dekoreret med guld, elfenben og perlemor. Det er 

110 cm højt og 200 cm bredt … . Midtpunktet er et stort, gyldent æg … . Til højre for det er 

en stolt, gylden gås omspændt af flammer og til venstre en slange-hane, en hane som i 

stedet for sin hale har en hel, stor slange-krop 

 

 



   

Benjamin Duke  

   

“The Gold digger” 

 

 

Rang: Private first class.  

 

Valgsprog: I work for money. If you want loyalty hire a dog.  

 

Motivation: Hæren var den eneste mulighed for at undgå fattigdom men sikke en lortemulighed. 

Latterlige officerer, brutale Sergenter, dårlig løn og tåbelige regler. Dog opdagede du et talent for 

at skyde præcist på lang afstand så der er da det… Så kom krigen.  Krigen har sine egne fordele og 

ulemper. Chancen for at komme hjem i et stykke er betydeligt lavere end på basen, men til 

gengæld er mulighederne for at tjene lidt ekstra store. Indtil videre er det dog ikke lykkes dig at få 

fingre i meget mere end et irakisk flag og et portræt af Saddam. Temmelig magert udbytte. Men 

nu er din store chance der måske. Du er blevet tilknyttet en specialgruppe der skal til det irakiske 

museum. Du er ikke den store ekspert i arkæologi, men du ved at gamle sager jo tit har en vis 

værdi, så det handler om at overleve og komme ud med så meget så muligt.  

 

Loyalitet: Overlevelse, The almighty dollar.  

 

Udstyr: Semiautomatisk sniper rifle. Pistol, fragmentationsvest. Tom rygsæk.  

 

Klenodiet:  

“Klenodiet ... er en kunstfærdig træ-tavle dekoreret med guld, elfenben og perlemor. Det er 

110 cm højt og 200 cm bredt … . Midtpunktet er et stort, gyldent æg … . Til højre for det er 

en stolt, gylden gås omspændt af flammer og til venstre en slange-hane, en hane som i 

stedet for sin hale har en hel, stor slange-krop 

 

 

 



   

Philip West 

 

”the CultiSt”  

 

 

Rang: Specialist 

 

Valgsprog: The world is more than meets the eye 

 

Motivation: Uddannet på et universitet i det nordøstlige USA fandt du lynhurtigt interesse for 

ældgamle guder, sagn og legender. Og du forstod at der nok er mere i disse historier end bare…. Ja 

historier. Der er en vis sandhed i mange af de gamle beretninger og især babylonske guder har 

interesseret dig. Du kom hurtigt med i en gruppe på universitetet med samme interesser som dig. 

At i af og til mødtes om natten i skovene rundt om universitet fandt du i starten lidt mærkeligt 

men senere helt naturligt. Af lederen for jeres gruppe blev du opfordret til at søge ind i militæret, 

som oversætter med speciale i arabisk. Jeres tid ville komme sagde han, og nu står du pludselig 

her i Baghdad på vej mod det Irakiske museum. Han havde ret. Et ældgammelt klenodie venter på 

dig. Du skal bare lige sørge for at det er dig der slipper afsted med det. Heldigvis har du forbindelse 

til en gruppe lokale med samme interesser som jer, som du kan kontakte når du måtte få brug for 

det.  

 

Motivation: Klenodiet, viden,  

 

Udstyr: Automatriffel med granatkaster, pistol, kniv, granater, fragmentationsvest, skjult radio.  

 

Klenodiet:  

“Klenodiet ... er en kunstfærdig træ-tavle dekoreret med guld, elfenben og perlemor. Det er 

110 cm højt og 200 cm bredt … . Midtpunktet er et stort, gyldent æg … . Til højre for det er 

en stolt, gylden gås omspændt af flammer og til venstre en slange-hane, en hane som i 

stedet for sin hale har en hel, stor slange-krop 

 


