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En sen #en gdr en bums og /eder 4ter etJted at JOVepd
det vidtstra短e banelegeme bag K妙enhavns Hovedbane-

gdJd Han ligner de duer der er最mange czfom加ing Ho-

t,edbanen.・ Hans h擁c猿g og f勿crjb7壷ellige manCer C#

grdt og JOrt, han erjb確rdelig JnaVSet, hans h(t?nder er砂-

de og aphovnede, Og han Jer ud j'Om Om han lider 4‘alle

mulige s'ygdomme.

Nede i cn z/dg者amingj勧bumsen dye pd noget, der glim-

ter J lysetf手a cn〆de stoγe, gule prqiek砂nγ SOm a〆yser

banelegemet. Han s'er Jig om亙ing,初at7,er m勿sommeligt wn-

der q允yarringen og hqpper rled ; hullet・ Kort 4ter hommer

han ap Jgen med et triun擁溜nde udtry短ansigtet og en gen-

stand i den ene hdnd, der cr読者emmedartet at fe pみat

man har 4ySt til at J亙ige.

Oktober 1999

Fem HF-Studerende fra Esbjerg ankommer med toget til Kケ

benhavns Hovedbanegald...

1ntro

KIokken er 23.18 en torsdag aften i oktober 1999, Og fem

unge memesker ankommer til Kobenhavns Hovedbaneg缶d

med toget fra Esbjerg. De gar pa HF sammen og er taget til

Kobenhavn for at skrive opgave om en sa3rudstilling af eks-

PreSSionistisk kunst pa Glyptoteket"

Deres skridt runger lgennem den store hal. De皿este for-

retnmger er lukkede, Og mのrket lurer bag vindueme. Rundt

Omkring g缶nogle snavsede storbyduer og pirker i noget,

SOm kun de kan opfatte som mad. Andre flyver fl’em Og til-

bage mellem de enorme rode切alker, der barer taget.

Her er ikke mange mennesker, men Pa Vq gemem hallen

Ser VOreS Venner nOgle af de sare eksistenser, der pl匂er at

holde til pa Hovedbanen ved denne tid‥ En h姉ranglet
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mand med fedtet tdy, uredt har og ska3g Og et Stirrende blik

g釦og roder i skraldespandene. Han ba3rer Pa en gammel

guitarkasse og lugter af hvidlog og urin.

Pa en b鍵nk sidder en kvinde midt i trediveme med en ta-

Skevogn. Hun ser meget almindelig ud - 1yst h狂solbr訓dt

Og Pa3n i tofet - men hun sidder bare og glor tomt ud i luften

hele tiden, uanSet hvad der sker omkring hende.

Lidt la)ngere Va3k star en aldre, lidt fedladen kvinde med

en voldsom manke af granende sort h札Hendes tri ser ud,

SOm Om det er taget direkte fra en af Frelsens Hars indsam-

1ingscontainere, Og hun skalder h如ydt alt og alle ud pa et

uforstaeligt sprog.生Tuh!" siger hun pludselig og peger pa en

af vores venner, for hun overfuser vedkommende med en

StrOm af uforstaelige eder.

Et par duer gar uanfagtet rundt me11em hendes ben.

Ude foran Hovedbaneg缶den ma de fem vente pa bussen.

Visne blade og papiraffald flyver i bla3Sten.

Ved busstoppestedet star en lille mand med tykke briller,

Vandkzemmet h缶og en ska3Vt knappet cottoncoat, der er lidt

for lille. Han forta11er alle og mgen Om en mand, han ken-

der, SOm bare lader vandet lobe i sit kokken hele tiden, Og

det er hans egen skyld, at der er v紬t pa gulvet, Og at under-

boeme og viceva3rten Og POlitiet og distriktpsykiatrien hele

tiden kommer rendende, for han lader bare vandet lqbe i sit

kqkken hele tiden, Og han har sagt det til ham, at det er hans

egen skyld, der vokser svampe op af kokkenbordet og alt

muligt, for han lader bare vandet lqbe i sit kokken hele tid-

en, Og…

HeldigvIS Varer det ikke sa l訓ge, for bussen kommer.

Vores venner tager ud til den l珂ighed, SOm en af dem har

lint af en venlig tante (maske med et par flasker rのdvin), Og

Satter Sig til at snakke. Men pludselig, midt i samtalen, be-

gynder en af dem at skalde de andre ud pa et uforstaeligt

SprOg…



Sくenariets id6

Der bliver飢ere og flere sindssyge i Kqbenhavn - Og de

smitter!

Et halvt ir for scenariet starter, har en bums fundet et ar-

tefakt i en udgravnmg Pa banelegemet bag Hovedbanegar-

den (hvor lzBnge det har ligget i jorden, er det kun gudeme,

der ved)・ Artefaktet, der er lavet af Nyarlathotep (det er jo

Ca11), SPreder sindssygdom og har givet bumsen - SOm nu

g証’under navnet Duemes Konge - magt til at drive hele

verden til vanvid.

Spilpersoneme kommer til Kobenhavn, netOP SOm ldyeme

begynder, Og bliver alle smittet med en eller anden form for

Sindssyge - enten af subsistenslqse e11er af duer. Sindssygen

Slar ud oftere og oftere og i la=ngere Og la3ngere tid af gan-

gen, Og VOreS Venner bliver nodt til at finde ud af hvorfor,

for de mister forstanden fuldsta3ndig (det koster Sanity hver

gang!)・ Imens er hovedstaden ved at ga i opIosning omkring

dem.

Slutningen foregar i et stort blikskur pa banelegemet,

hvor spilpersoneme m着kぉmpe mod Duemes Konge og

hans galskab og forsoge at odela3gge artefaktet.

Spilpersonemes sindssγge

Nar en spilperson rammes af sindssyge, Skal spilleren have

en lille seddel udleveret, hvor der st狂hvordan man skal

rollespille sygdommen. Nar anfaldet er ovre, ta’r du sedlen

igen (indtil naeste anfald).

Anfaldene koster ld6+l Sanity points hver gang (der skal

ikke rulles Sanity-串ks)・ De skal blive hyppigere og hyp-

Plgere Og Vare lidt la3ngere hver gang.

Sedlerne findes bag l SCenariet, Og der star pa dem, hvem

der skal ha’hvad.

OBS: Spilpersoneme skal ikke pafores yderligere sindssyg-

domme som resultat af Sanity-tab, uanSet hvad Call-regleme

Siger,

Handling

Lights! Ctzmem! Sanity It)lls!

- “Blood B70thers H’’

Begynd med at lase det lille kursiverede tekststykke i star-

ten af scenariet op for spilleme (det var oprindeligt for-

Omtalen). Lad sa spi11eme prasentere deres spilpersoner for

hinanden i toget pa v匂ind til Hovedbaneg缶den, Og kor dem

lgennem introen ovenfor.

L印igheden, SOm de fem har lint, tilhqrer Brittas tante og

ligger i Hostrups Have pa Fredriksberg (linje 2 g壷nasten

lige til dqren). Nar spilpersoneme er ankommet og sidder og

F㊨N!XIう



Snakker eller ser MTV eller hvad de nu laver, Skal Emil ha’

den forste seddel. Anfaldet varer et par minutter"

Naste morgen vagner Radjan ved, at der er en due i l吐

Iigheden. Den er tilsyneladende kommet ind gennem et

細ent Vindue og kan nemt」ageS ud igen - men kort efter

Skal Radjans spiller ha’en lille seddel...

Spilpersoneme skal pa Glyptoteket, Og Pa Vqen ind ser

de de f匂rste tegn pa den begyndende galskab (Se afsnittet

“Hovedstaden amok”). Et af de store traekplastre pa udstil-

1ingen er selvfolgelig Edward Munchs白Skriget,,・ Der er og-

Sa billeder af bl.a. Emil Nolde og Vincent VAn Gogh.

I lのbet af for- Og eftermiddagen skal resten af spilperson-

eme smittes. Det kan enten ske ved kontakt med duer (der

f.eks. skider pa dem eller sa3tter Sig pa deres skuldre) eller

Ved at m如e en subsistensIQS med en lignende sygdom.

Hvad der sker he血a er i h勿grad op til dig og spilper-

SOneme. Mdske tager de pa skadestuen eller pa et psykia-

trisk hospital’Og SandsynligvIS PrOver de at slippe ud af by-

en pa et eller andet tidspunkt (hvilket ikke kan lade sig go-

re). Under alle omstandigheder skal de opleve, hvordan de

Selv og alle omkring dem bliver mere og mere sindssyge.

Der bliver ogsa flere og flere duer og subsistensIose i gade-

billedet.

I Iobet af spillet skal du g如e det klart for spilpersoneme, at

Sindssygen er koncentreret omkring Hovedbanegarden. For

afslutmngen foreg缶som sagt i et stort blikskur pa banelege-

met’hvor Duemes Konge holder til, Og det bliver de nbdt til

at finde frem til pa en eller anden mnde.

Hvis de ikke har nogen ide om, hvor de skal hen, kan du

hinte med en stor flok duer, der flyver mod skuret, eller lok-

ke dem til at fqlge efter nogle af de subsistensIose, der af-

la3gger Kongen besqg (f.eks. Maren). Hvis det g紅helt galt,

kan du introducere Martinus (se afsnittet “Bipersoner”).

Nedenfor har jeg opridset noget af handlingen, SOm den ty-

Pisk kume forlobe.

Efter at have varet pa Glyptoteket (de har sikkert plan-

lagt flere besqg pa udsti11ingen), OPlever spilpersoneme,

hvordan galskaben griber om slg, Samtidig med at resten af

dem bliver smittet (helst skiftevis af duer og subsistenslqse).

Pa et tidspunkt mのder de f.eks" en bums, der kommer ga-

ende med et enomt, blβdende s紅pa benet. “Det er kun en

SkraIIme,’’siger han, hvis de tilbyder at巾alpe, men under

alle omstandigheder smitter han Britta med panzaisme.

Mdske insisterer de pa at f如ge ham pa skadestuen, Og her

kan man for alvor se, hvor galt det st惹til: Ventev耕elset er

fuldt af mennesker, der er kommet til skade pa de mest

absurde m組er, man kan t2enke sig. Bl.a. bliver en mand

fulgt ind med kuglepenne stikkende ud af begge sine qjne,

Og det et godt tidspunkt at give Brittas spiller sedlen med

PanZaisme肋rste gang (“Det g缶nok snart over,” sagde hen-

des spi11er under provespillet).

Pa et tidspunkt beslutter vores vemer slg garanteret for at

forlade K如enhavn, men det er ikke s紅et, SOm man Skulle

tro Ovf. afsnittet “Hovedstaden amok”).

Under prのvespillet lod mine spillere spilpersoneme s時Ie

en bil og fors鴫e at k卯e ud af byen (togdhften er det肋rste,

der g紅i sta) De havde regnet ud, at det var smartest, hvis

Britta korte葛hendes anfald var de mindst farlige, Sadan rent

trafikalt. Men da de var kormet godt i gang, udleverede jeg

Sedlen med storhedsvanvid til Niels’spiller, hvorefter Niels

PrOmte Sagde: “JEG vil kore!’’og greb fat i rattet.

Selvfqlgelig k卯e de galt.

Ndr det endelig lylkes dem at komme ud til udkanten af

Storkobenhavn’finder de ud af, at byen er erklaret i und-

tagelsestilstand og omrmget af milita3ret. Der er tanks, PanS-

rede mandskabsvogne’helikoptere og paniske soldater med

automatvaben og nerv鉢e tra3kninger. Ingen slipper ud -

hverken til lands, til vands eller i luften!

Den eneste udvQj er at l鉢e problememe selv.

Pa vQjen tilbage til centrum (man bliver nのdt til at ga det

meste af turen) er alt kaos. Det bramder mange steder, Vilde

dyr lqber omkring l gademe, Og der ligger d如e mennesker

OVeralt. De levende har allesammen mistet forstanden og gor

VanVittige ting. Og det bliver va3ITe Og Va3rre, JO tattere man

kommer pa Hovedbaneg鉦den og det blikskur, hvor Duemes

Konge holder til.



Der bliver ogsa flere og Here duer. Pa selve skuret sidder

de na3Sten i lag - Og de kurrer alle sammen!

議limaks

Inde i blikskuret (SOm OPrindelig blev brugt til at vaske tog-

VOgne i) holder Duemes Konge til sammen med artefaktet

Og endnu flere duer. Sa snart spilpersoneme ser artefaktet,

Skal de rulle Sanity〇時ks. Hvis de ikke klarer det, bryder de-

res sindssygdom selvfのlgelig ud i lys lue.

Nu kan de tilbageva3rende sa prove at banke Kongen og

tage genstanden fra ham・ Under kampen vil han sla ud efter

dem med artefaktet, Og hvis han rammer, far de hallucinatio-

ner. Hvis f.eks. en af spilpersoneme har samlet en JemStang

OP til at slas med, Og Duemes Konge rammer

hende med artefaktet, kan jemstangen blive til en

Vedkommendes h紀nder.

N缶eller hvis Duemes Konge d砂r og/eller m

tet, ma de, der har anfald, rulle igen for at komme

Selv. Sa skal tingen odelagges (Se beskrivelsen a

Konge)・ I det dyeblik artefaktet g缶i stykker, OPS

Slge en StOr flぉnge i virkeligheden, Og Nyarlatho

tager kraften tilbage (Sanity〇時ks igen, hvis du h

Va:re rigtig led).

Hvis det lykkes spilpersoneme at vinde over

Konge og odel2egge artefaktet, 1etter a11e dueme

bort - deraf scenariets titel.

器
血
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軸ovedstaden amok

I lqbet af scenariet bliver stort set alle mennesker i Koben-

havn sindssyge.

Tbggangen er det f匂rste der bryder sammen, derna3St tele_

fonnettet osv.・ Og Snart er der intet’der fungerer. Trafikken

bliver mere og mere kaotisk, Og efterhanden gor hamonika-

SammenstOd’Valtede busser og en total mangel pa respekt

for selv de mest almindelige fardelsregler det stort set

umuligt at komme frem i biL

Nedenfor er en ra3kke eksempler pa sindssyge ting, der

kan ske - find selv panere. Generelt skal de vare komiske

eller absurde i starten og s狙live mere og mere ubehagelige.

De v耕ste b如medfore Sanity可eks (1/1d6十1).

Det hele tager et dogns tid e量賞er to.

En mand gal- ned ad gaden ligesom John Cleese i Ministry

Of Silly Wa量ks-Sketchen.

En gammel dame hanger figenblade p狙e nqgne statuer

Pa Glyptoteket.

I stedet for nyheder og den slags skriver Politikens lys-

avis lgen Og lgen:負I en slikbutik star en mand og spiller pik・

Den er stor og stiv som et cykelstativ.,,

Chauffbren pa en bus, SOm SPilpersoneme er med, k卯er

dodskorsel igennem byens gader.
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BRITTA: Du lider p量udselig af panzaisme. Indtil spillede-

ren be’r om at fa sedlen tilbage・ Skal du va3re OVerbevist¥

Om, at alt er som det skal vare - der er intet ovematurligt ¥

eller ma3rkeligt i verden omkring dig’Og der er altid en na-

turlig forklaring. Det er sikkert heller ikke sa slemt, SOm

det ser ud til.

〇〇〇〇〇〇一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○-〇〇〇〇〇〇〇〇一〇〇〇〇〇〇〇〇一〇〇〇〇〇〇〇〇一一

EMIL: Du lider pludselig af absurd tvangsm遁SSig adfard.

Indtil spillederen be’r om at fa sedlen tilbage, Skal du

Ska31de alt og alle huden餌d pa et sprog, SOm kun du

forst缶Du kan ikke tale andet end volapyksk, men du er

nのdt til at fortalle omverden, hvor vred du er.

GERD: Du lider pludselig af personlighedsspaltning. Ind-

til spillederen be’r om at飴sedlen tilbage, Skal du skifte

mellem at vare tre personer: En lille pige (“Anna”), SOm

ikke kan finde sin far’en Pylrende husmor (生Jonna”), Og

en aggressivt relig南s kvinde (“frk. Mortensen,,), SOm for-

agter synd.

En gruppe yuppler gar i optog og pisker sig selv ligesom

middelalderens flaggelanter.

En tigger med viltre krの量Ier og spastiske bevngelser spor-

ger en forbipasserende:負Har du tusind kroooner?・・ - Og fdr

dem!

Radioavisen bliver afbrudt af en masse duer, der k皿er.

En lille plge kommer gaende med en stor kniv og et mor-

derlSk blik.

Dyr fro ZooIogisk have - f・eks. myreslugere og baltedyr

- er blevet lukket ud og lober omkring l gademe.

En gruppe ambulancefolk gennembanker en smuk, ung,

nのgen kvinde med udstyr fra ambulancen (stativer til drops

OSV.).

En aldre kvinde sidder i et butiksvindue og spISer af en

Hvo所,r bliver所嬢rsoneme脇e議hurtigt Jind∫Syge, JOm

de and7t? menmSker i K海enhavn? Jc,g ved det脇e, men m-

der p砂e岬;llet Jtillede cn dem det samme岬47都mdl, Og en

anden JVa′t擁: “Det er no万力肋vi e所a Jylland. ” Det最

ud /il at v`t,re ct ti枠dsstillende JVar

RADJAN: Du lider pludselig af paranoide vrangf。reStil-

1inger. Indtil spillederen be・r om at fa sedlen tilbage, Skal

du vae sikker pa’at alle er ude efter dig. Det er helt

Sikkert en sammensvzergelse’Og mdske har de indbygget

hemmelige radiosendere i pIombeme i dine tander, Sa de

kan aflytte dine tanker,

音〇一一-〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一〇〇一一○○-〇一-〇〇〇〇〇〇〇〇一一一一〇〇〇〇〇〇“一

NIELS: Du lider pludselig af sto血edsvanvid. Indtil spil-

lederen be’r om at fa sedlen tilbage, Skal du vare overbe-

Vist om’at du er den vigtigste person i universet, Du har

altid ret, Og der kan ikke ske dig noget. Hvis noget gir galt,

er det selvf81gelig ikke din skyld.

鬱も嬉騨斑
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Bipersoner

Kun de to vlgtigste bipersoner plus en optional er beskrevet

her - reSten ma du selv finde pa.

Maren

STRENGTH 13　　　　　　　　　　　CONSTITUTION 14

SIZE 12　　　　　　　　　　　　　　　DEXTERITY 12

INTELLIGENCE 12　　　　　　　　POWER 15

APPEARANCE O7　　　　　　　　　EDUCATION O6

SANITY O3　　　　　　　　　　　　　HIT POINTS 13

Skills: Dodge 45, Hide 50, Sneak 45, Speak Volapyksk 95

Attacks: Finger Nails 65 (1d3+1)

Maren er Duernes Konges ka3reSte, Og det er hende, der

Smitter Emil i starten af scenariet. Hun holder til omkring

Hovedbanen, Og hun skalder hele tiden ud pa sit volapyksk,

SOm kun de sindssyge kan forsta Oa, Emil kan ogsa forsta

det, nar han har et anfald).

Hvis historien kommer til at stra3kke sig over flere dage,

kan du ogs狙ade hende optra3de i spilpersonemes drのmme.

(Se ogsa beskrivelsen af Maren i afsnittet “Intro’’・)

Duemes konge

STRENGTH 1 8　　　　　　　　　　　CONSTITUTION 21

SIZE 14　　　　　　　　　　　　　　　DEXTERITY 15

INTELLIGENCE 14　　　　　　　　POWER 21

APPEARANCE O6　　　　　　　　　EDUCATION O7

SANITY O HIT POINTS 18

Skills: Climb 50, Command Doves 85, Concea1 75, Dodge

55, Hide 60, Jump 40, Listen 40, Sneak 45, Speak

Volapyksk 90, Spot Hidden 65, Throw 50

Damage Bonus: +1d4

Attacks: Artifact Attack 65 (1d3+1十DB), Fist 65

(1d3+DB), Grapple 55 (SPeCial), Head Butt 75 (1d4+DB),

Kick 35 (1d6+DB)

Duemes Konge er scenariets onde skurk, Og artefaktet har

givet ham umenneskelige kralter. (Se ogsa beskrivelsen af

ham a11erforst i scenariet.)

○

○

雪



A rtefaktet

Artefaktet ligner noget fra et mareridt: Det er et forvredent

instrument med en masse spidse ender, hvis geometri virker

absurd (ligesom en Escher-tegning); Og det ser ud’SOm Om

det er beregnet til noget, der g釘meget’meget Ondt.

Artefaktet er lavet af et letmetal og kan rimelig nemt

ndela3ggeS. Det er ikke nok bare at slf亘a det’men hvis man

f.eks. korer det over med en drasine eller halder syre pa

det, Skulle den sag vare ordnet.

Martinus

Hvis spilpersoneme ikke selv kan finde ud af’at de ma

opsoge Duemes Konge pa banelegemet・ kan du lade dem

mode Martinus.

Martinus er en stilfardig sindslidende fortidspensionist

fra Tonder, der endnu ikke er blevet helt vanvittig. Han er

midt i trediveme, halvskaldet og ske吻et, Og han barer et

stort badge fra Galebeva3gelsen・

Da han sa at sige har et ben i hver lejr, er det lykkedes

ham at finde ud af, at det omsiggribende vanvid stammer fra

et sted i narheden af Hovedbaneg缶den・ Og han opfordrer

spilpersoneme til at tage med ham og prOve at g如e nOget

ved det, men umiddelbart efter bliver han skudt af en bums

med et automatgevar.

B ritta

STRENGTH lO

SIZE ll

INTELLIGENCE 1 7

APPEARANCE l l

SANITY 65

CONSTITUTION 13

DEXTERITY 14

POWER 13

EDUCAI‘ION 14

HIT POINTS 12

Skills: AnthropoIogy 30’Computer lO’Dodge 50’Drive

25, Hid。 25Jump 50, Libury Use 75, Listen 40・ M申al

Arts 25・ PsychoIoey′ 15, Spot Hidden 30

Attacks: Fist 65 (1d3/2d3 if roll is less than Martial Arts

score), Grapple 30 (SPeCial), Kick 50 (1d6/2d6 if roll is

less than Martial Arts score)

Du hedder Britta Lindkvist, er 18 ar og g缶pa 2. HF ved

Esbjerg Gymnasium・ Du er klassens kloge pige og ved en

farlig masse om alt muligt. Du er temmelig rationelt ind-

sti11et og f.eks言kke bange for edderkopper - de er jo ikke

farlige (du gdr heller aldrig i h加hale - de er dod-uPrak-

tiske). Og sa er du lun pa Emil (hvilket til gengald ikke er

sarlig rationelt, for han opf砂rer sig tit retかollet)・ Gerd er

din bedste veninde,

Du er ikke sarlig stor, Og du har r如t har, fregner og

runde bri11er.

i8F㊨NIX

Gerd

STRENGTH 15　　　　　　　CONSTITUTION 1 3

SIZE 15　　　　　　　　　　　DEXTERITY ll

INTELLIGENCE 14　　　　　　POWER l l

APPEARANCE l l EDUCATION 12

SANITY 55　　　　　　　　　HIT POINTS 14

Skills: Computer 40, Dodge 40, Drive 15・ Hide lO’Jump

30, Library Use 45, Listen 25, Spot Hidden 35

Damage Bonus: +1d4

Attacks: Fist 55 (1d3+DB), Grapple 60 (SPeCial), Kick 30

(1d6十DB)

Du hedder Gerd Svane Rasmussen, er 21 ar og g鉦pa 2.

HF ved Esbjerg Gymnasium. Du er temmelig stor (Og

sta3rk!), 1idt kraftig og ikke specielt glad for dit udseende.

Du interesserer dig meget for computere og vil geme lase

datalogi, nar du er fardig med HF. Britta er din bedste

veninde. I ovrigt er du jomfru.

Du er som sagt ret stOr, Og du har kort’kormunefarvet

】胎r. Du stammer en smule.
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Emil

STRENGTH l l CONSTITUTION 15

SIZE 12　　　　　　　　　　　　　　DEXTERITY 12

INTELLIGENCE 15　　　　　　　　POWER l l

APPEARANCE 13　　　　　　　　EDUCATION 12

SANITY 55　　　　　　　　　　　　HIT POINTS 14

Skills: Dodge 55, Drive 30, Fast Talk 60, Hide 40, Library

Use 45, Listen 25, PsychoIogy 25, Spot Hidden 60

Attacks: Fist 55 (1d3), Grapple 30 (special), Kick 35

(1d6)

Du hedder Emil Svendsen, er 20 al og gar pa 2. HF ved

Esbjerg Gymnasium. Du er klassens klovn og har altid en

Vittighed eller en smart bem紀rkning parat. En psykoIog

(du interesserer dig meget for psykoIogi) ville sikkert sige,

at det er for at da3kke over din usikkerhed, men du kan

ikke lade va3re.

Du er ikke sa3rlig stor, Og du har lyst, b祝get har.

Radian

STRENGTH l l CONSTITUTION 12

SIZE 13　　　　　　　　　　　　　　DEXTERITY 13

INTELLIGENCE 14　　　　　　　　POWER 13

APPEARANCE 15　　　　　　　　EDUCATION 12

SANITY 65　　　　　　　　　　　　HIT POINTS 13

Skills: Dodge 40, Drive 50, Hide 30, Library Use 40,

Listen 25, Play Guitar 50, Spot Hidden 40

Attacks: Fist 60 (1d3), Grapple 30 (SPeCial), Head Butt 50

(1d4), Kick 30 (1d6)

Du hedder Ra句an Ozdemir, er 19 dr og gar pa 2. HF ved

Esbjerg Gymnasium. Du er andengenerations indvandrer,

Og dine fora31dre kommer fra Tyrkiet, men du fのler sig

mere som dansker end som tyrker (du er f.eks. ikke

troende). Dine foraldre er nu ogs各temmelig vestligt ori-

enterede.

Du spiller elektrisk guitar og kan godt li’gamle heavy-

bands som Kiss, Iron Maiden og Judas Priest. Du er ogsa

lidt af en rebel og kan godt li’at slge autOriteter imod

(hvilket har givet en del problemer i skolen)・

Du er almindelig af stoFTelse og har langt, kra批gt, SOrt

h礼Du er temmelig kqn og har let ved at score damer.

Nie賞s

STRENGTH 1 2　　　　　　　　　　CONSTITUTION 16

SIZE 14　　　　　　　　　　　　　　DEXTERITY ll

INTELLIGENCE 14　　　　　　　　POWER 12

APPEARANCE 12　　　　　　　　EDUCATION 1 3

SANITY 60　　　　　　　　　　　　HIT POINTS 15

SkiIIs: Art 50, Dodge 35, First Aid 50, Hide 20, Jump 30,

Library Use 50, Listen 40, Occult 25, Pharmacy 20, Spot

Hidden 30

Damage Bonus: +1d4

Attacks: Fist 50 (1d3+DB), Grapple 25 (SPeCial), Kick 25

(1d6+DB)

Du hedder Niels Madsen, er 25 ar og gar pa 2. HF ved

Es切erg Gymnasium. Du far uddannelsesgodtgorelse fra

din fagforening, PMF (Pa:dagogmedhj a31perforbundet) , Og

bruger en p紀n del af pengene pa hash (du ryger stort set

hver dag). Du maler og tegner meget og er ret god til det

(siger folk). Og sa er du i ovrigt pacifist"

Du er en smule overva3gtig og har halvlangt, mellem-

blondt har.


