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Ka UB EN 
Inspireret af 
HYDE: 

"Den Angerfulde" 
i 

Peter C. G. Jensen 

Et eventyr til 
Copenhagen by 
night. 
De tre første dele 
af serien er bragt i 
fønix 10 - 12, og det 
er en fordel at have 
dem. Der er forslag 
til spilpersoner på 
side 53. 

    

Sorø SETS 

CRETE Su 

Når Sorte Øjne atter ser 

  

skuer vi dit fald 

Det går uroligt mod mørkere tider. 
Og i efteråret bliver freden flænget af en 
intrige, der bringer Fyrsten til fald, og 
bringer København til kanten af en vin- 
ter med meget lange og meget mørke 
nætter. 

Den Angerfulde og hans plan. 
En af de mest frygtede skikkelser i Nattens Europa 

er "Den Angerfulde", også kendt som "Sorte Øjne". 
Hvor den mørke skikkelse viser sig, venter oprør, 
brand og død. Han har igangsat et ritual for at ramme 
Fyrst Rane, og bringe København på kanten af kaos. 
Dette ritual udspilles i løbet af eventyret, og spilper- 
sonerne bliver vidner til ritualet, og måske redskaber 
for skurken. 

Den Angerfulde besidder "Dødens Termninger". De 
giver ham stærke kræfter, og er også hans redskab til 
at ramme Fyrsten. Først hidkalder han en af dødsri- 
gets mægtige ånder under et blodbad han foranstal- 
ter på natklubben Plan 9 From Outer Space - ånden 
af en af Ranes fjender. Senere provokerer han til en 
dødelig kamp mellem vampyrer, for at binde ånden i 
terningerne ved at bade dem i blodet fra en død vam- 
pyr. Som det sidste spiller han de "ladede" terninger 
i hænderne på Fyrst Rane. 

Skurken foretager delene i sit ritual åbent. Hans 
motiv er at vække fyrstens opmærksomhed, vække 
hans vrede ved brud på Maskeraden, og puste til 
hans frygt. Rane kender Den Angerfulde alt for godt, 
og ved hvad der er på spil. Frygten, og det pres der 
hviler på Fyrsten, gør ham netop sårbar for ritualet. 

Fyrsten spiller også med. Han presser spilperso- 
nerne til at jage Den Angerfulde. Det passer ind i 
skurkens plan - blandt andet kan han let iscenesætte 
en vampyrs død. Og når tiden er rigtig, vil Den 
Angerfulde lade sig besejre i kamp, og lade Fyrstens 
folk (spilpersonerne) erobre terningerne. De vil blive 

bragt til fyrsten, eller kan selv manipulere sig derhen. 
Og når de ender der, vil Rane blive trukket så langt 
ind i Dødsriget, som man kan trække en udød. 

Den Angerfuldes handlemåde gør at ham og hans 
plan bliver omgærdet med rygter og forlydender, der 
vil kaste magten ud i forvirring og strid, når Rane fal- 
der. Prøv at se, hvor meget du kan få spilpersonerne 
til at nære overtroisk frygt for ham! 

Som en konsekvens af planen, ender spilperso- 
nerne som forvirrende medspillere i magtopgøret. 
Hvis de har spillet med sikker hånd, kan de vinde stor 
magt i Nattens København. Har de derimod rystet på 
hånden, kan de ende som de nødvendige ofre i magt 
spillet. I løbet af eventyret kan Vore Helte få at gøre 
med fyrstens håndgangne folk, Fogeden og Baronen. 
Om de har gjort sig til venner eller fjender, vil også 
påvirke deres skæbne, når Fyrsten er væk. 

Scene I: Plan 9 
Skurken iscenesætter et blodbad på en natklub, 

og her laver han pagt med en af dødsrigets ånder. 
Samtidig sender han et signal, Fyrsten ikke kan igno- 
rere. Spilpersonerne er tilstede, og bliver involve- 
rede. 

Handlingen begynder med en række hurtige øre- 
tæver til Vore Helte, hvorefter du trækker gulvtæp- 
pet væk under dem. De kan ikke rigtig nå at handle 
under scenen, men de får tin; 

Plan 9 from Outer Spi på det indre 
Nørrebro er en kult-klub, hvor ingen kommer, 
som sig selv. Techno afløses af ambience og. 
tibetansk munkekor. Her er afdankede krishna- 
munke, gamle flippere, amatør-astrologer og pier- 
cede tøser med grønt hår. Udsmykningen er Ed 
Wood værdig, med plactic-ufo'er og pap-maché- 
monstre. Vampyrer ynder stedet, fordi de kan klæde 
og opføre sig næsten som de lyster. Du kan spørge 
Vore Helte, hvad de er igang med, som handlingen 
begynder 

Den Angerfulde sidder mørkklædt ved et bord i 
hjørnet, og leger med et par terninger, og "der noget  



USED EG 
udråber Ekstrabladets spiseseddel næste dag. 
Historien er om en eksplosionsbrand på Plan 9. 
Der er et par døde, og de overlevende er på 
hospitalet eller i krisebehandling, så journalist P. 
Forsholm har stort set digtet hele historien.  



Før 3 
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oprørske mistænkelige I hinandens øjne, = 
Fyrsten ynder ærlig og åben tale, og han er nem 

at forhandle medæDog er der spørgsmål om Sorte 
Øjne, såm han ikke kanteller vil svare på - allerede fra 
start. Som historien skrider frem, bliver fyrsten mere 
ogmere paranoid - særligt når hans nærmeste allie- 
rede begynder at snuse. Ranes vrede er ef vagthund 
der glammer og snerrer for at hindresham selv og 
andfeskat.se ind i ham, ogsopdåge denffrygt der æder 
ham op. 

Det Første møde 
Man ledes til Fyrstens gemakker gennem soklen 

på en af Slotsholmens statuer. Stenenes:kolde gfå'er. 
smykket med sort og rødt, og blege vagter følger? 
gæsterne som tavse skygger. 

I det tredie rum sidder fyrsten på en højrygget 
stol, midt på gulvet. Magtens Tjener sidder ved bor- 
det ved siden af, mellem ringbind, pergamenter, og 
sortindbundne regnskabsbøger. Han hiver en lille 
sort bog op, som han noterer i under samtalen. 

Fyrsten hilser dem brysk, og begynder hurtigt at 
forhøre dem om hændelserne på Plan 9, på den siæl- 
landske dialekt, han aldrig har mistet. Undervejs spør- 
ger han dem om navne, blodslinier og bedrifter. Hvis 
de ikke selv nævner Sorte Øjne, så stiller fyrsten 
mere og mere ledende spørgsmål. 

"Ock han spjellede med tierninger, giorde han 
ette?" 

Fyrstens bud 
Rane rejser sig op og ser på spilpersonerne. "I 

skal hijælpe mig med at fiende Sorte Øyne, melde til- 
bage til mig, Jeres Fyrste. Jage ham bort. Drebe ham, 
hvis I kan”. Rane tager deres accept for givet. Han 
bruger ikke sit uliv i en evig vagtsomhed mod ydre og 
indre fjender for at en flok selvdyrkende sortseere 
skal tilbringe udødelighedens ulidelige langsomhed 
med selvynk. Han har tjent dem, og nu skal de tjene 
ham. 

Rane forklarer at Sorte Øjne er en farlig fjende af 
freden og af Maskeraden, flere århundreder forfulgt 
som tilhænger af den kættereske Sabbat. Hvis de 
elsker deres by, og ikke vil se den i flammer, så vil de 
gøre som de får besked på. Hvis han hører om ånden 

med øksen, trækker Fyrsten sine bryn tankefuldt 
sammen - han kan næsten huske, men kun næsten. 

Rane kan tilbyde dem magt, status, viden og 
materiel belønning. Men så ser han borende på dem 
"men sig ette te' noen , at Sorte Øyne eær i 
Staden." 

Fyrsten ser ned som om han ikke har mere at 
sige. Så hvisker han: "I haver min tællid. Forråd den 
ette, eller". Han ser tænksomt ud i rummet "… eller 
jeg skal eegenhendigt drebe jer" 

Mellemspil: Undersøgelse 
Vore helte kan bruge et par nætter på under- 

søgelser. Her er der mulighed for at søge på slotshol- 
men og snuse på Nørrebro. Hvad de så end gør, bli- 
wer de inviteret til Scene 3, Jagten. 

Slotsholmen 
Rundt omkring i Slotsholmens særeste hjørner, 

ligge Fyrstens Arkiv. Arkivbestyrer er Stankelbeen, af 
klan Ventrue, en mager gestalt med pudderparyk og 
stok, som bor mellem breve og foliebind, og suger 
det forfinede blod af bibliotekarer og forskere. 
Stankelbeen kom op som embedsmand. fra 
Mecklenborg i 1701, og endnu har ingen hørt ham 
tale dansk. Han er den eneste der kan finde rundt i 
arkivet, og Vore Helte må finde sig i hans lange rable- 
rier på om støvede dokumenter på tysk og latin. 

Emner: 
Sorte Øjne/Den Angerfulde: En beskrivelse af 

Sorté.øjne vil sige Stankelbeen noget. Et dokument 
fra 1665. fortæller om "Kætteren som kaldes ved 
Navnet Hiin Angerfulde", som blev pågrebet i 
København, og dømt til døden ved solens stråler. 
Blandt forbrydelserne var drab på sin skaber, Sort 
magi, og komplot for at omstyrte Camarillaens lov. 
Sidste sætning er "End ikke Asken var tilbage af hans 
Legem efter Straffens Fuldbyrdelse." 

et: I en række stilehæfter har Jan 
Svendsen (1891-1914) beskrevet og tegnet dødsri- 
gets'herskere. en mand med en økse svarer til beskri- 
velsen af "Den Holstenske Skarpretter, Johann von 
Leck, én Adelsmand der kom til Danmark med Grev 
GerhartsHolstenske Styrker i 1326. Han svor at 
dræbe Lederne af de Sjællandske Bønders Rejsning, 
men faldt selv i et baghold. Siden har han sanket 
Sjælene af dem der dræbes ved Krig og Kamp." (Hvis 
Fyrsten hører dette, bliver han bange. den mand har 
han selv myrdet for snart 700 år siden!) 

Baronen 
På Slotsholmen kan man også løbe ind i Fyrstens 

nærmeste rådgiver (se Fønix 10). Som altid er den 
ældre herre nydeligt klædt (lilla jakkesæt, kulørt slips, 
og en simpel hvid paryk med hårpisk), og som altid 
høflig. Han indlader sig på en kort passiar, om vind og 
vejr. Da de skilles, ser han på der. "Om d'Herrer (og 
Damer) er nogen Hjælp nødig, da anbefaler jeg mig til 
at bistaa Dem i at søge Deres Trængslers Løsning, au 
Revoir!”. 

Nørrebro 
Flere spor fører mod denne bydel. Her lå Plan 9, 

og folk, der svarer til angribernes signalement, er set 
blandt de russiske oprørere Markus Ravnsbjerg har 
"importeret"(Fønix 12). 

Nørrebro er opdateret slum. der er ryddet ud ide 
sort-røde lejekaserner, og nyt socialt boligbyggeri er 
kastet ind, og bidrager til en sjov, men ikke køn blan- 
ding af nyt og gammelt. Her og der ligger gammelt 
skurbyggeri, andre steder beton og værksteder. 
Bydelens største park er Assistens Kirkegård, 

 



 



  ONDSKABENS ØJNE? 
står der på 
Ekstrabladets spisesed- 
del næste dag, og BT 
skriver SKRIFTEN PÅ 
VÆGGEN. Historien er 
om en "kannibal-rede" 
opdaget i en kælder på 
Nørrebro dagen før, 
med rester af lig. På 
væggen var skrevet i 
blod: 

Sorte Øjne så 
dig Rane magten 

ir Sorte Øj ine atter ser 
skuer Vi dit Fald 

Politiet spekulerer at 
digtet vil fælde ger- 
ningsmanden. len 
Følgeartikel i EB 
(Nekropolis Nørrebro) 
fortæller P Forshølm om 
det makabre sammen- 
træf af dødsfald 
omkring kareen. 

   

  

Dementi: dagen efter 
kommer dementien i 
begge aviser: "Medicin- 
studerende bag maka- 
ber spøg”, og Peter 
Forsholm bliver sendt 
op for at dække færge- 
blokaden i Frederiks- 
havn. Men for Nattens 
folk er budskabet klart. I 
et kort øjeblik glippede 
kontrollen med pres- 
sen. 

Fønix B 
LG 

To karseklippede unge mænd med base- 
ball-trøjer drejer om hjørnet, og går ned mod Café 
Tovleren. - klip. 

Nu ruller vi… 
Et øjeblik er stilheden total. Så kommer 

lyden af to terninger der kastes. Som lyden af store 
sten, der vælter ned, et sted langt borte og tæt ved. 

"Det ved jeg ikke, hvorfor det, Henning”. - 
klip. 

Fordøren går op i hovedet på angriberne, 
og Bjørnen vælter ud og kaster dem til side i et mæg- 
tigt kraftopbud. Gamlingen springer op gennem gul- 
vet til lejligheden ovenover, og kaster sig ud af vin- 
duet, og klatrer hastigt op af nedløbsrøret. 
Dødningebarnet, hopper ned i et hul, hvor der 
engang stod et lokum. - klip. 

En af de unge på hjørnet skubber til dran- 
keren, der strejfer ham med sin næve. - klip. 

Kvinden på krikegården trækker en hane 
frem fra under sin regnfrakke. Den er bundet med 
ståltråd om fødder og næb. I den anden hånd har hun 
en kniv. - klip. 

To mænd træder ind på Tolveren, og tavs- 
heden sænker sig. Niels-Ove ser ondt på dem."Hvis 
vi vidste det var slut nu, ville livet være nemmere, tror 
jeg", siger fyren. - klip. 

Bjørnen styrter gennem gårdmiljøet med 
sine forfølgere i hælene, og løber ind af en bagdør i 
hjørnet. - klip. 

Gamlingen når baghusets top, og springer 
over til en anden bygning. Han griber adræt tag' 
den, og svinder ind gennem et vindue på 4'de. - kli 

Dødningebarnet borer sig gennem jorden i 
en tunnel hun selv har gravet, og begynder at bore 
sig op. - klip. 

Pigen rynker på brynene "bare fordi du 
ikke tror på Paradis, gør det dig ikke fri for ansvar nu 
og her, hvis det er det du mener”. - klip 

Niels-Ove ser over mod Tonni. "Er det dig, 
din stikker, der har solgt mig?" De to baseballfyre gri- 
ner til hinanden og gør klar til spring. - klip. 

Fire rollespillere kigger op som den gamle 
mand braser ind i værelset. Men i næste øjeblik, har 
han vinket farvel, og er styrtet ud af døren. - klip. 

Damen ved gravstenen skærer halsen over 
på hanen, blodet drypper ud på graven. - klip. 

En to meter høj russer brøler gennem 
Tolverens lager, ind i baren og gennem disken. - klip. 

"Nej - nemlig. hvis du ved det er forbi når 
du dør - så har du kun én chance”. - klip. 

Den gamle draker slår ud i pludselig vrede, 
og rammer en af de unge hårdt, så han tager sig til 
næsen, hvor blodet løber ud. - klip. 

Gamlingen tager trappen fra fjerde ned i to 
spring. Da han vælter ud på gaden, drejer en kvinde 
panisk til højre, ud foran en varevogn. - klip. 

En af civilbetjentene trækker og affyrer i 
panik. To skud rammer Bjørnen uden virkning - det 
tredie går i øjet på Berit ved baren. - klip. 

På kirkegården eksploderer jorden, og 
Dødningebarnet kommer op. Kvinden med Hanen 
tager sig til brystet, og falder om. - klip. 

Varevognens fører ser efter gamlingen, før 
han drejer hovedet, og ser den rædselsslagne kvinde 
på cyklen, før han rammer hende.. - klip. 

En kniv bliver stødt i ryggen på den gamle 
dranker. - klip. 

   

  

  

"Anette, hvis jeg vidste jeg skulle dø imor- 
gen, var der een ting jeg." Lyden af skridende brem- 
ser afbryder Hennings ord. Han føler sig underligt let- 
tet. 

10 minutter efter myldrer gaderne med politi og 
journalister. 

  

Scene 4: Fyrstens Frygt 
Den Angerfulde har vækket Fyrstens frygt, og han 

sender Vore Helte ud på en sidste opgave. 
Fyrsten har atter indkaldt Vore Helte til møde. Han 

vandrer frem og tilbage i sit raseri, og klager over 
Fogeden, der jokkede i spinaten, og Baronen, der 
ikke fik stoppet historien. Med mindre de provokerer 
ham, falder Rane dog ned igen. 

Rane vil svare på spørgsmål - og indrømme at han 
kender Den Angerfulde - og at han hjalp ham med at 
få magten - men Rane også slog til mod ham, da det 
viste sig at Den Angerfulde brugte sort magi, og støt- 
tede den forbudte Sabbat. Men det er ikke tid til snak, 
det er tid til handling, siger Fyrsten. Han vil have at de 
finder den Hellige til ham. 

Den Hellige 
San Blai de Montgri er en af Københavns største 

særlinge: skriftefader for mange ældre vampyrer, 
sognepræst fra Katalonien, og iøvrigt kanoniseret hel- 
gen. Fyrsten har brug for nogen til at modstå Den 
Angerfuldes Sortekunster. Selvfølgelig, hvis de kan få 
ram på Den Angerfulde, ville Fyrsten være fuldt til- 
freds! 

Kendte ansigter 
På vej ud fra audiens med Fyrsten passerer Vore 

Helte de to der skal til den næste audiens. Det er 
Baronen (i grøn skødefrakke i 1700-tals-snit) og 
Fogeden (| en poset træningsdragt fra 
Hjemmeværnet). De ser stille op på Vore Helte, når 
de passerer. 

Scene 5: Den første stormvejrsnat 
Den Angerfulde ligger på lur, og indlader sig på en 

kamp, som han tilsyneladende taber. Han efterlader 
terningerne i Vore Heltes ejendom, og derfra vil de 
sørge for at komme i Fyrstens hænder. 

Det er den nat, hvor efteråret for alvor bliver koldt 
og råt. En nat hvor stormen kaster de døde blade i  
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Dramatis persona: 

Navn Rolle Tidligere omtale 
Den Angerfulde/Sorte Øjne Skurk 
Osip, Olga og Oleg Russiske fanatikere i skurkens sold 
Den Holstenske Skarpretter Hævnende Ånd, som skurken hidkalder i 
Magtens Tjener (Boysen) 412 
Rane Fyrste af København, offer for komplot +10 
Baronen Fyrstens rådgiver, som fyrsten ikke stoler på 410 
Stankelbeen Fyrstens arkivar s. 46 
Markus Ravnsbjerg ung oprører, med for mange jern i ilden 412 
Fangeren Inuit-vampyr, på sporet af sin skaber 412 
Gamle Jensen Skummel bedemandsvampyr +12 
Fogeden Ordenshåndhæver, som fyrsten ikke stoler på 411 

Camarillaen. Vampyrernes verdensregering, som Fyrst Rane sværger til. Deres regler begrænser blodsudgydelser, og påby- 
der vampyrer at virke i det skjulte. 
Sabbaten dyrker det frie initiativ - inklusive mord og åben magtudøvelse. At tilhøre Sabbaten er en dødssynd. 

Dødsriget kan normalt ikke påvirke vampyrer - medmindre den stærkeste sorte magi er på spil. Det er den her. 

Ritualet og Den Holstenske Skarpretter. 
Den halvt gennemsigtige form af en vejrbidt halvgammel mand i en middelalderlig læderbrynje, der hvæsser en stor økse med 
en slibesten. Han var i Hertug Gerhards hær, og i 1328 svor han selv at ville føre øksen over Rane, bøndernes leder, der næg- 
tede at bede om nåde. Men Rane forsvandt, og da Skarpretteren forfulgte ham, fandt han døden. Skarpretteren fandt ikke 
hvile, og er nu en mægtig høstmand i Dødsriget. Han går villigt ind i Terningerne for at ramme den ene der undslap ham. Når 
Rane får terningerne og kaster dem, står han over for ånden af den drabsmand. døden havde tiltænkt ham. Det vil styrte Rane 
i armene på den frygt, som Den Angerfulde har pustet til gennem ritualet - og han vil gå i Dvale. 

  

Uro i København er en by i Rusland 
Der har altid hersket fred mellem Danmark og det store rige i Øst, fra de første kontakter for over 500 år siden. Og Rane i 
København var en stor støtte for sine Russiske klanbrødre til at vinde striden om kæmperiget ved revolutionen i 1917. Men 
mens de muntrede sig ved at drive et voldsregimente, var budskabet til klanbroderen i København, at han skulle holde fred 
med omverdenen og handelens blodsårer åbne. I 1920 opgav Rane at iscenesætte et magtskifte, og lod Baronen klippe revo- 
lutionens sidste røde knopper, og binde dem ind i kompromissets blomstrerkrans. Siden har København tjent en rolle som 
mellemgrund i klan-stridigheder 
Men nu raser Jyhad'en i Rusland. Brujah-klanen vil genvinde deres positioner, varulve kæmper mod ødelæggelser, østlige 
vampyrer trænger sig på, og Baba Yaga hytter sine. Sabatten i Rusland trives og vokser i det kaos, og de ønsker ikke at 
Camarillaen skal bruge København som base for at påvirke Rusland. Derfor er Sabbatten medspiller i Den Angerfuldes pla- 
ner, og har stillet nogle af deres agenter i København til rådighed for ham. 
Men er det den russiske Sabbat, der har hyret den Angerfulde, eller han er kommet til dem - det melder historien intet om. 

Kanonføde 
Sorte Øjne har kommandoen over delinger fra den russiske Sabbat. De tre Sibirske Spøgefugle er beskrevet, men der kan 
være flere efter behov. De opfatter alle Den Angerfulde med religiøs overtro - for dem er han Hævnens Engel.
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i scene 2… 

Et eller andet sted i kaoset, mellem 
gravstenene er Den Angerfulde. Han vil ind- 

vie terningerne ved en vampyrs død. Han vil 
påvirke virkeligheden så der kommer et opgør. 
Mellem en af Spøgefuglene, en spiller, en 
anden. Den Angerfulde er ligeglad. 

Når taberen er banket, er der pludseligt et slag 
der er umådeligt stærkt. Halsen flås halvt op, og 
offeret vrider sig i smerte. Vinderen er afkræftet, 
og falder sammen i et øjeblik - og ser så 
Tilskueren - Sorte Øjne. Sorte Øjne går hen til 
blodpølen - og åbner sin hånd med terningerne 
i - og dypper dem roligt i det fossende vampy- 
rblod. Så bliver taberens øjne helt sorte, og 
kroppen synker sammen, og går i hurtigt for- 
fald. 

Man kan se en ånd - en gennemsigtig ånd af en 
mand i læderbrynje og med økse gå mod Den 
Angerfulde - og pludselig er ånden væk. Den 
Angerfulde forsvinder også i skyggerne. 

…det fortælles 
For tusind år siden spillede Døden terninger - 
og tabte 
Det handler om en skikkelse der kaldes Den 
Angerfulde. Han spillede mod Døden, og vandt 
en sjæl. Men da han ville have sin faders sjæl, 
kunne Døden ikke give ham den. Så svor han 
sin hævn - og spillede med Døden om sin egen. 
"Hvis jeg taber, så må du tage min sjæl, men 
hvis du ikke tager min sjæl, så tager jeg en pant 
fra dig". Da Døden kom og krævede hans sjæl 
havde han ingen. Han var gået over i vampyrer- 
nes skyggeverden, og Døden måtte yde ham et 
pant, og han tog Dødens terninger. 

Et andet rygte siger at Den Angerfulde var i 
København i det skæbnens år 1659, hvor fyrst 
Svarte faldt fra magtens tinde, og Rane blev fyr- 
ste. Men det er ikke noget populært rygte, der 
knytter Fyrst Rane sammen med en berygtet 
lovløs og sortekunstner. 

Et tredie rygte om Den Angerfulde er at han er 
omrejsende morder, og indkasserer Vampyrers 
sjæle. Nogen siger han arbejder for Sabbatten - 

andre siger at han arbejder for Een, som ikke 
ellers kan røre vampyrer. 

Sorte Øjne. 

Terningerne er skåret af menneskeknogler for 
lang, lang tid siden, og deres øjne har form som 
dødningehoveder.Terningerne er trolddoms- 
fyldte i sig selv, men de indgår også som led i 
Den Angerfuldes meget dystre ritual. Det føl- 
gende er nogle retningslinier for hvordan de vir- 
ker. 

- Temingerne er nøglen til held eller uheld. 
Bliver de rullet, giver tilfældighederne større 
udslag. 

- Terningerne trækker på dødsrigets energier, 
og det er skæbnesvangert for dødelige at bruge 
dem. Men da Døden ikke kan ramme vampyrer, 
går den amok på de levende i en mindre 
omkreds. 

Hvis du kender terningerne, kan du styre dem - 
også selv om de er i andres varetægt. Således 
kan en af hovedpersonerne få terningerne og 
bruge dem. Men måske er det Sorte Øjne der 
styrer slaget. 

Terningerne har deres egen vej og vilje, og de 
kan være meget svære at slippe af med - og så 
pludselig blive væk. De kan dukke pludseligt op 
i dine hænder, og dratte ud af huller i dine lom- 
mer. Engang imellem er det som om det ikke er 
dig der styrer terningerne, men at de styrer dig! 
Og lige een ting: Så længe Den Angerfulde har 
terningerne, er han stort set usårlig. 
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