
  

Dødens Fristad 
Fredericia, byen for dem ingen viljhave. 
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Kære fortæller 
Dette scenarie skal gøre dig i stand til, at fængsle 6 rollespillere i 5 timer i et dramatisk og 

mystisk handlingsforløb, der foregår 1 1790”ernes Fredericia. Du skal ved hjælp af din kun- 

nen, din viden, din tale, din fortællerevne og dit kropssprog, kunne manipulere med spillerne 

i den grad, at de tror, at de befinder sig 1 Fredericia og hedder det navn, der står på deres per- 

sonark. Mindre kan ikke gøre det. 

Tema 
Hovedtemaet er, at videnskabsmænd ofte går langt for videnskabens skyld. Jacobi har 1 en 

rus af eksperimental lyst, higen efter viden og i en rus af storhedsvanvid, gået for vidt. For 

egentlig er han bare en nysgerrig person, der vil vide mere. Til dette kan han ikke nøjes med 
at læse Ekstra Bladet, men insisterer på, at genoplive de døde, uden hensyntagen til de lev- 

ende. Jeg må også indrømme, at scenariet kan fortolkes som fortaler for religion, idet det jo 

er troen på Gud, der skal fælde Jacobi (den onde) til sidst. Det er ikke meningen, for vi ved jo 

alle, at hvis der er noget, der fremmer dødeligheden her i verden, så er det religion. 

Idé 
Min ide med scenariet var egentlig at prøve på, at lave et horrorscenarie sat i scene 1 lokale og 
historiske omgivelser. Det hele startede i toget til Silkeborg, men tog først form, da jeg 

besøgte Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia. Der gik det op for mig, hvor omfangsrigt 

Fredericia var sat sammen dengang og alle de muligheder der lå 1 det. 
Det spillerne skal have ud af at spille scenariet, er en kombination af investigate, horror. og 

spredt splatter. Samtidig er kulisserne sat i historiske omgivelser, indbefattende alle forhold 

som millitær, religion, korruption, tidens uvidenhed, lidt politik og magi. De skal opleve 5 
uhyggelige timer i sumpbyen Fredericia, lære lidt om den tids forhold og samtidig have det 

fedt og sjovt. 

Held og lykke. 

  "DEN 24 OCTOBER 1657 
PRYD, HØJE HELTESVÆRD! DE KJÆKKES GRAV, 

HVEM DØDEN INTET VAR MOD PLIGT OG ÆRE, 

DEN KRANDS, ERKJENDTLIGT BORGERSIND DEN GAV, 

TIL SILDIGST EFTERSLÆGT ET MINDE VÆRE! M
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Synopsis 
Frit efter prøvespilningerne. 

En hyggelig aften 
En aften da spillerne sidder og trøster deres gode ven Stefan Schanhorst, hvis kone Marie lige 

er død, banker det på ruden. Det er Maries genfærd. Hun står sølet til ude i regnen og ser 
ynkelig ud. Hoveddoren bliver åbnet og Marie vælter ind 1 gangen, falder om, fremstammer 

enkelte ord og dør. Det rabler for Stefan og de andre spillere står forvirret og ser til. Stefan 

bliver lagt i seng og spillerne begiver sig ud 1 natten. De tager op på kirkegården til Maries 
grav og finder huguenotkorset. Samtidig møder de to patruljerende gendarmer, som de dog, i 

kraft af deres respekterede borgerlige stillinger, bluffer sig forbi. Efter dette tager de hjem. 

Huguenotkorset og de skumle mænd 
Næste dag, onsdag, mødes de hos Stefan, der stadig har det skidt. De går tilbage til kirkegår- 

den og møder den ubehagelige graver Iver, der for en del penge, indvilliger 1, at gen-begrave 
Marie. Derefter opsøger de den reformerte pastor Delors og spørger til huguenotkorset. Da et 

sådan kors bæres af alle 1 den reformerte (huguenottiske) menighed, tilbyder han at hænge 

korset op ved døren, så den eventuelle ejermand kan se det. Spillerne er nu til gudstjeneste i 2 
stive timer, Da de går ud af kirken, ser de en skummel type tage korset ned og stikke det ind 

under trøjen. Senere støder han til en anden skummel type og sammen går de ned 1 sydbyen, 

til deres tarvelige hytte. Gennem sprækkerne 1 hytten, kan man se et bjerg af mad på bordet. 
Det bliver hurtigt mørkt og spillerne snuser rundt 1 og omkring hytten 1 et redskabsskur. 

Pludselig finder én af spillerne et lig - det bevæger sig - rejser sig op og siger: "Hjæælp.” 

Halvdelen af spillerne flygter, én bliver omklamret af liget, indtil Kaspar Rainhard pløkker 
det 1 hovedet med sin dunderbøsse. Nu er vagterne oppe på volden, og de to skumle 1 hytten, 

alarmeret og spillerne flygter 1 mørket. De lægger mærke til, at de bliver skygget af en 

kappeklædt mand. De laver et baghold og fanger Joachiem Schweiber, en preussisk udsend- 
ing (agent), der leder efter en jode ved navn: Jacobi Levin. Han viser dem et brev og de er 

overbeviste. Efter lidt diskussion løslades han. 

Laboratoriet og rabbineren 
Om torsdagen skygger spillerne de to skumle mænd (Deleuranbrødrene) op til et hus i 

Vendersgade. Lidt efter skrumler de to mænd af sted med en kærre på vej ud af byen. Huset 

undersøges og afslører mystiske kemi- og blodpletter på gulvet, reagensglas og kolber, og tre 
dokumenter: En afskrift, et notathæfte og et gammelt dokument. Efter at have gennemsøgt 

huset, spørger de nabokonen hvem der bor i huset, og bliver henvist til den jødiske 

menighed. Derefter opsøges rabbineren Isac Abraham, som fortæller om jøden Levin 
Bethlom (falskt navn), der har lejet huset af menigheden. Spillerne viser nogle af doku- 

menterne, de har fundet, og rabbineren bliver meget bleg. Han fortæller om Jeakais og vil 

gerne have mere at vide. Det gamle dokument bliver oversat og beskriver hvilken effekt, 
religiøse påvirkninger kan have på nogle specielle eksperimenter. Spillerne fortsætter nu ud 
af byen, for at indhente de to skumle mænd med kærren. 

Dodsmagi seancen 
Det er eftermiddag da spillerne endelig indhenter de to mænd og kærren. De følger efter i 
sikker afstand, og da de to mand stiller kærren ved et husmandssted ude på Fredericia 

Å  



Nørremark, bliver spillerne ved huset og lader de to gå. Lige inden de når huset, møder de en 

mindesten, der siger, at der engang lå en kirkegård her. Spillerne går ind i huset og pludselig 
overfaldes de af en gal mand med et sværd. En af spillerne når at blive hakket 1 småstykker, 

før de andre kan stoppe galningen. På dette tidspunkt har kun Kaspar Rainhard sit sværd 
med og den gale slås ihjel med det, samt med nogle store sten. Inde 1 huset findes noget lig- 
nende det samme udstyr, som i Vendersgade. I brændekurven findes endnu et gammelt 
dokument. Det beskriver hvad der sker, når dødsmagien udfolder sig på begravelsessteder. 

Spillerne husker her mindestenen og bliver lidt bekymrede. 
De går ud af huset. Hestene sveder og det er begyndt at blæse op. (you know the signs…) Fra 

en bakkekam kan man høre messen. Det er en mand, der står tæt ved mindestenen, der 

udfører et form for ritual, mens en mørk tåge langsomt hæver sig op af jorden. Spillerne rider 
derhen, efterladende huset brændende. Den afdøde spillers hest river sig løs, og rider lige ind 

iden mørke tåge, den messende skikkelse har fremkaldt. Et sekund efter falder den livløs om 

på jorden, dens hud skrumper ind og kødet på dens krop forsvinder. Tilbage ligger kun et 

skelet. 

Mobilisering af troen 
Spillerne pisker ind til Fredericia og vækker rabbineren. Han ved lidt om, hvad der sker og 

rådgiver spillerne til, at gøre hvad de synes må være rigtigst på nuværende tidspunkt. 

Spillerne konkluderer, at troen må kunne forpurre, det der sker. I mellemtiden er den sorte 
tåge med Jacobi i midten, på vej ind mod byen. Soldaterne på volden panikker og skyder 

efter det mystiske. Det har dog ingen virkning og skyggen smyger sig over volden og gen- 

nem porten. På samme tid har spillerne og rabbineren fået samlet en gruppe mennesker fra 
den jødiske menighed, som nu går i procession mod Jacobi op af gaden, op mod volden. Der 

er omtrent 70 mennesker og de synger og messer, mens de svinger røgelseskar, bibler og fak- 

ler i natten. Spillerne kender ikke sangene, men begynder at bede på deres egen religions 
måde. I starten er de usikre, men langsomt gribes de af troen og som en ustoppelig bolge, 

bevæger menneskemængden sig mod Jacobi i tågen. 

Den gode og den dårlige slutning 
Den mørke tåge stopper, flere folk har sluttet sig til menneskemængden ledet af rabbineren 

og spillerne. Pludselig taber Jacobi bogen, holder sig til hovedet og skriger på hebræisk: 

Hold op, hold op, stop!” 
Menneskemængden omringer nu tågen, som langsomt svinder ind og afslører det ene skelet 

efter det andet, som var kommet under dens uheldige skygge. Jacobi skriger og skriger og 

smat! - hans hoved eksploderer. Den sidste tåge forsvinder og udsuger, som sidste gerning, 
Jacobis lig. Rabbineren er den første, der når hen til Jacobis sidste hvilested, men det eneste 

han finder er klæder - ingen bog. 
Det var i hvert fald, hvad han fortalte spillerne. For inde 1 et bibliotek, i et flot hus på hjørnet 
af Danmarksgade og Riddergade, sidder en gammel mand. Han hedder Isac Abraham og er 

meget spændt. Hans ansigt er blegt og han sveder let, mens han langsomt vender den ene 

side efter den anden, 1 en stor tyk sort gammel bog. 

Forhistorie 
Der har i de sidste 3 måneder været forskellige gravroverier 1 Fredericia. Det er ikke officielt 

kendt og bliver dysset ned af myndighederne. Det drejer sig om forholdsvis friske lig, der er 
blevet gravet op og fjernet. Grunden dertil er, at en jødisk videnskabsmand og udøver af sort 

magi, Jacobi Levin, er kommet til byen fra Preussen. Han bruger ligene til eksperimenter 

med genoplivning af døde, ved hjælp af kemi og magi. Til sin hjælp har han en mental uaf- 
balanceret tjener, Aron Selig, og to hyrede gravrovere, Pierre og Enrico Deleuran. Det hele 
foregår meget diskret og myndighederne har ikke været 1 stand til at finde ud af noget, pga. 

at bystyret er bundkorrupt. Samtidig er preusserne også ude efter Jacobi, idet han har gjort 
slemme ting 1 Brandenburg. For at finde Jacobi har det preussiske gesandtskab derfor sendt 

en agent til byen. Oven i det har overhovedet af den jodiske menighed, Isac Abraham, fået 

færten af, at der foregår noget mystisk. Og om natten patruljerer gendarmeriet rundt på 
byens 5 kirkegårde, for at få sat en stopper for gravrøverierne. På tidspunktet hvor vi kommer 

ind i eventyret er Marie, Jacobis sidste eksperiment lige flygtet fra hans laboratorie. Samtidig 

med det, har Jacobi besluttet at flytte ud af byen. 

Eventyret tager form 
Scene: Stefan Schanhorsts stue. Noget meget meget beklageligt er sket. Stefan Schanhorsts 

unge kone, Marie, er død af tuberkulose. Det er to dage siden, at hun blev lagt 1 jorden, og 
Stefan er fyldt med sorg og vemod. Til hans trøst er hans nære venner fra Frimurelogen, 

kommet for at besøge ham og for at stotte ham 1 hans sorg. 
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Her starter historien 
- men inden du starter, skal du fortælle spillerne hvem de er, så du slipper for en pinlig intro- 

duktion fra spillerne selv og giv en kort spilsystemsgennemgang. Fortæl derefter om 

omgivelserne, vejret, Fredericia, Frimureri, heste, flintevåben - i det hele taget, skal du tage 
spillerne i hånden og hoppe ind i 1790. Duft tobaksrogen, lyt til vognhjulene på brostenene 

og regnen på ruden, hør ildens knitren - scenen er din… 

Tirsdag aften, 17. november 1790, kl. 23.30 

Vejret: Mogvejr. 

I dag sker/kan ske følgende: 

Marie går igen. 
Besøg på den Danske kirkegård. 
Fund af huguenotkorset ! 
Møde med gendarmeriet. 

Aften i Stefans hus 
Det er koldt udenfor, det regner og blæser - et herrens vejr. Men i Stefan Schanhorstes hus, 

midt i byen, er der varme. Indenfor sidder alle de fredericianske frimurerne i dagligstuen, 

pånær Barke Sondaggsson, der ligger syg derhjemme. Stemningen er mut og stille, engang 1 
mellem forsøger vennerne at muntre Stefan lidt op og han smiler da også tappert ind 

imellem. De syv Frimurer drikker cognac og ryger prima tobak af langstilkede piber. Stefan 

sidder i sin sædvanlige gyngestol og vipper stille frem og tilbage. 

Chock 
Med et bliver Stefan kridhvid i ansigtet, sveden pibler frem på panden, hans hænder klemmer 

så fast om armlænene at knoerne bliver hvide og hele hans krop stivner. Han taber cognac 
glasset og piben og stirrer gennem vinduet ud mod gaden, som så han et spøgelse. 

M arie 
Udenfor vinduet står Marie, som blev begravet for to dage siden. Hun stirrer på Stefan gen- 

nem den våde rude. Hun ser ulykkelig ud, smerten er aftegnet i hendes ansigt og hendes 

tårer løber sammen med regnen, der driver fra hendes sorte uglede hår. Langsomt åbner hun 
munden, som kaldte hun på sin mand, ingen lyd høres, men en fortvivlet hånd banker slapt 

på ruden, som om hendes arm bevægede sig i en sløv drøm. 

Marie går hen mod hoveddøren, banker på til nogen åbner og falder så ind 1 gangen. Slap, 

våd, mudret og ynkelig. Hun lever ikke særligt længe. Det eneste hun når at fremstamme er: 

SStefan… Stefan, hvad.… hvad sker der med mig??” Så ebber hendes liv ud og hun bliver for 

alvor slap. 

FIF 
Denne scene kan man kalde anslaget. Regnen på ruden - den hyggelige stue. Cognac og 
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piberog. Sorg, men ansporelse af glæde - og så pludselig: Et genfærd udenfor, Stefan mister 

forstanden, hans afdøde kone kommer igen. De andre også i total chock. Denne (tidligere) 

søde smukke kvinde, sølet til 1 mudder og gennemblodt af regn og blod - falder pladask om i 
gangen og fremstammer et par ord, mens Stefan mister 1d100 sanity. - Tryk af som fortæller 
når du spiller Stefan - bid dig selv 1 underlæben til det bløder eller besvim eventuelt. 

Maries udseende 
Hun er stadig iklædt de ligklæder hun blev begravet 1, og hun er gennemblodt. Klædet har 

følgende pletter på sig. Brune = jord og mudder. Gul = kemikalier af en art (se senere) Rød = 
blod. Indenunder tøjet har hun også gule og rode pletter, dog ingen jord. Hendes hår er ulet, 
formentlig af vejret? - og der sidder også enkelte jordkager 1 det. Hun lugter lidt af jord, men 

den mest markante lugt er noget lignende salmiak eller æter. Hvis spillerne gennemgår 

at



  

Marie, finder de ud af hvad de forskellige pletter 
repræsenterer. 

Sår, vampyr-link og zombietendenser 
Folgende sår finder man hvis man søger godt. På hver 
side af halsen, er der to sår på halspulsåren. På hvert 

håndled er der to sår ved pulsåren. Mellem sårene de 

enkelte steder er afstanden den samme. Det er her 
Jacobi har indført kemikalierne. 

Spillerne vil formodentlig / forhåbentlig tro at det kan 

dreje sig om vampyrisme - takket være Jyhad, The 
Masqurade, Anne Rice og Tom Cruise. Det er fint, lad 

dem tro det øjensynlige. 

En anden indgangsvinkel er zombietanken. Men Marie 
er ikke helt zombie, for Jacobis eksperimenter gor ikke 

hjernen død. Individdet bliver som det var på det tid- 

spunkt det døde. Dog sikkert med en mindre psykisk — : lm 
bivirkning eller to. Maries gravsted. 

Hvordan er Marie kommet her? 
Hun er i et uopmærksomt øjeblik undsluppet Vendersgade 49 og er per refleks vaklet til hen- 
des sidste bosted i forvirring og total desperation. Tænk bare hvis du havde været død i et par 

dage og du så blev genoplivet, hvordan ville du have det? 

Eventyret fortsætter 
Stefan går nu fuldstændig ned med flaget. Han flæber og er umulig at tale til fornuft, ja, over- 

hovedet at tale til. Det bedste vil være hurtigt at drikke ham fuld og smide ham i seng. I 
krafte af frimurernes nysgerrighed og søgen efter sandhed, vil de forhåbentlig granske 1, hvad 

der er sket. 

Stormester Barke Sondagsson 
Hvis spillerne stadig ikke vil prøve at løse mysteriet, kan du lade dem besøge deres 

stormester Barke Sonddagsson. Han vil fortælle om de andre fortilfælde af gravrøveri. Se afs- 

nittet Gravrøverierne. Stormesteren hoster og harker, men får fremstammet, at han ser det 
som ordnens fornemste pligt at efterforske dette øjensynlige mysteri. Ikke bare overfor ord- 

nen, men også for Stefans skyld. "Brodre, noget er galt (host hark) noget er grueligt galt.” 

(hark hark) 

Jagten går ind 
Spillerne vil formodentlig ikke gå 1 seng nu. De er vågne og friske, har masser af cola og 
snoller. Derfor tager de sikkert ud i den regnfulde nat og søger efter spor. 
De kan ikke følge Maries spor pga. at vejene er brostensbelagte og dem der ikke er, er et 

mudder plore. 

Den danske kirkegård (k) 
På kirkegården (k på kortet) findes Maries grav. Ved første ojesyn ser graven uberørt ud, men 

ved nærmere eftersyn, kan man se, at nogle af blomsterne ligger under det overste jordlag. 

  

Dvs. nogen har flyttet jorden her. Hvis graven graves 

op, er der intet lig. Kisten har været brudt op. Der er 
ingen fodspor længere pga. regnen. 

Huguenotkorset 
I nærheden af graven eller begravet 1 jordoverfladen 

finder spillerne et Huguenotkors. Det er tabt af en af 

gravrøverne, brødrene Delurean (se også disse). 

Udseende: Et halssmykke. I sin enkleste form ligner 

det et malteserkors. Under korset, som vedhæng er 
Jen hængende tåre”, en svævende due, der symbolis- 

erer calvinisternes trængselstid 1 deres hjemland og er 

almindeligvis kristenhedens symbol for Helligånden. 
Frans Dessau kender korset, han har selv et lignende, 

og ved at det kun er folk fra menigheden der bærer 

dette. (1787 ca. 80 huguenot/reformerte familier). 
Korset er en meget personlig ejendel for en huguenot. 

  
Fl uguen ofkorset. 

Spillerne kan nu gå til Pastor Delors for informationer omkring korset - næste dag! Se afsnit- 

tet "Pastor Delors” Onsdag d. 18. 

Gendarmeriet 
Gendarmeriet patruljerer om natten i byen, netop pga. gravrøverierne. Til trods for at 
Justitssergant Nissen har fået mange penge for at holde tæt, skal han stadig prøve at opklare 

mysteriet. Derfor går der altid to (2) mand på patrulje hver nat mellem de fire (4) kirkegårde: 

Den Jødiske, den Tyske, den Danske og den Reformerte. Spillerne kan komme i uføre hvis 
de opdages og ikke kan tale sig ud af det. Til deres fordel er de velansete borgere i byen, og 

kan evt. bestikke gendarmerne, som er lige så korrupte som Nissen. 

Godnat 
Ellers har det været en lang dag og spillerne er efterhånden meget trætte. Ergo - gå hjem og 
sov nu - ikke flere eventyr i dag, tænk på jeres eventuelle familie og jeres arbejde. 

Tidligt i seng 
Det kan også ske at spillerne vælger at rykke direkte 1 seng efter episoden med Marie. Så skal 

man huske at "udlevere” huguenotkorset så snart de tager på kirkegården næste dag. Hvis 
de heller ikke gor det - improviser. 

Vigtigt 
Det har vist sig ved provespilning, at denne tirsdag, hurtigt skal overståes, idet der går hele to 

dage, måske endda tre dage før eventyret kan afsluttes. Den eneste årsag til at tirsdag er 

med, er for effektens skyld når Marie kommer valsende. Alle spillerne skal være samlet og det 
siger sig selv, at det skal være om aftnen eller natten, hun skal vise sig. Så se at få lagt de 
spillere 1 seng. 

at  



  

Onsdag, 18. November 1790 

Vejret: Solskin og høj himmel 

I dag sker/kan ske følgende: 

Hvad med Marie ?! 
Gå på den Danske kirkegård. 
Møde graveren Iver. 
Finde/kobe huguenotkorset ! 
Gå til andre kirkegårde. 
Pastor Delors og de Reformertes gudstjeneste. 
Forfølge Deleurannerne (gravrøverne). 
Splatter i sumpen. 
Gå til gendarmeriet - finde det preussiske gesandtskabsbrev. 
Gå til en læge / kemi ekspert. 
Laboratoriet i Vendersgade (?) 

  
Graverern Iver 

Hvad med Marie ?! 
Ja hvad med hende? Hun har udtjent sin scenariemæssige funktion. Hun kan begraves igen, 

enten skjult, eller en officiel gen-begravelse. Det sidste er svært, idet ingen myndigheder er 

interesseret i, at få sagen frem i lyset. Specielt ikke korrupte Justitssergent Nissen. Så kan 
man lade hende ligge udenfor i et udhus, det er koldt og hun kan holde nogle dage. Jeg ved 

det ikke, hvad ville du gore med liget af din zombiekone?? 

Den Danske kirkegård (k på kortet) 
På kirkegården (k på kortet) findes Maries grav. Den ser uberort ud, men ved nærmere efter- 

syn, kan man se at jorden ligger uregelmæssigt. Dvs. nogen har været her. Hvis graven 
graves op, er der intet lig. Kisten har været brudt op. Der er ingen fodspor længere pga. reg- 

nen. 

Graveren Iver 
På et tidspunkt når spillerne roder rundt på kirkegårdene, møder de graveren. Det er samme 

mand, der er graver på den Danske, den T'yske og den Katolske kirkegård. Han kan fortælle 

at der på den Danske kirkegård har været to (2) tilfælde, den Tyske to (2) tilfælde og den 
Katolske to (2) tilfælde af gravrøveri. Han skal have en del penge for det. For at få lidt ekstra 

rollespil ind, kan man vælge at lade graveren udlevere” korset - for nogle penge selvfølgelig. 
Korset er fundet ved Maries grav. Men Iver ved mere end som så. For han lever også af, at 
give Deleurannerne tips om, hvornår der er friske lig. Desværre betaler spillerne mere for 

korset, end Deleurannerne gør for tips. Han tror at korset tilhører en tidligere begravet eller 
et eller andet. Han er dum og ligeglad og vil bare tjene en ekstra skilling, og for øvrigt kigge 
på meget unge piger. men det er en anden og endnu mere vammel historie. Hvis Iver bliver 
ivrig fyrer han historien om skomageren i voldgraven af. - se nedenfor. 

At rollespille Graveren Iver: Iver er en gammel gammel mand. Faktisk ser han ud som om 

han lige er stået op af graven. Han er allerede begyndt at rådne. Han har et stort hul i siden 

vs Ten 

af næsen, som er en kræftbyld, der har ædt sig igennem, advr. Han hoster, harker og spytter, 

lugter, halter, bander og er generelt frastødende. Spyt evt. på en af spillernes sko for at virke 
utiltalende. 

Huguenotkorset 
I nærheden af graven eller begravet 1 jordoverfladen finder spillerne et Huguenotkors. Det er 

tabt af en af gravroverne, brødrene Delurean (se også disse). For at få lidt ekstra rollespil ind, 

kan man også vælge at lade graveren "udlevere” korset - for nogle penge selvfølgelig. 

Udseende: Et halssmykke. I sin enkelteste form ligner det et malteserkors. Under korset, 

som vedhæng er "den hængende tåre”, en svævende due, der symbolisere calvinisternes 
trængselstid 1 deres hjemland og er almindeligvis kristenhedens symbol for Helligånden. 

Frans Dessau kender korset, han har selv et lignende og ved at det kun er folk fra menighe- 

den der bærer dette. (1787 ca. 80 huguenot/reformerte familier). 

Spillerne SKAL gå til Pastor Delors for informationer omkring korset så de kan spore 
Deleurannerne. Se afsnittet "Pastor Delors.” 

Dette er lidt et omt punkt 1 scenariet, hvis du ikke takler det korrekt. For korset er det eneste 

link til Deleuran-brodrene. Så hvis spillerne ikke går til Pastor Delors og gudstjenesten, må 
du improvisere. En måde at gore dette på er, at lade Enrico Deleuran opsøge spillerne for at 

få sit kors tilbage. (han har talt med Iver) Derved springer man hele gudstjenesten og mødet 

med Pastor Delors over, men sådan er det. 

De andre kirkegårde 
De resterende kirkegårde er generelt uinterssante, idet man ikke kan finde flere spor der - 

period. Andet end den gamle vamle Graver Iver selvfølgelig. 

Den Reformerte og den Jødiske har ingen graver. Det gør menigheden selv. (ikke historisk 

korrekt, men meget praktisk 1 dette scenarie.) 

Pastor Delors og de Reformertes gudstjeneste (m på kortet) 
Spillerne skal møde Pastor Delors, for at kunne komme videre. Han er nemlig manden der 

kan hjælpe spillerne med at finde ejermanden til huguenottekorset. Pastoren er den mest 
oplagte mand at spørge, hvis 

man vil finde det tabte kors 

tidligere bærer. Pastorens hove- 
dopgave i dette scenarie er, at 

hænge huguenotkorset op ved 

indgangen til kirken om aftnen 
til gudstjenesten, så spillerne SEES 
kan forfølge Deleurannerne. 

  

    
Pastoren er en flink mand, men 

uinteressant. Han går udfra at 

korset må være tabt af en eller 
anden og da korset er enhver 
huguenots kæreste eje, insisterer 
   

"Den reform ertle kirke. (. Hugquen: olfern e ) 

 



  

  

pastoren på, at det skal hænges op så 

ejermanden kan se det og få det igen. 

Til gudstjenesten er næsten 150 men- 

nesker forsamlet. Ved indgangen har 
pastoren hængt korset, så den eventuelle 

ejermand kan se det. Det er kun Frans 

der tilhører menigheden, men de andre 
spillere er da velkomne. Nogle vil sikkert 

spørge om de har konverteret og kigge 

mærkeligt efter dem. Ejermanden kom- 
mer, det er Enrico Deleuran, stille, ja 

næsten ubemærket stikker han korset i 

lommen. Dette sker først efter 3 timers 
intens gudstjeneste. 
Enrico er en snusket lille mand og ser klart skummel ud, lidt efter støder hans ligeså 

snuskede bror Pierre til. 

  
  

Følg Enrico og Pierre Deleuran 
Hvis spillerne følger efter de to, som Frans i øvrigt ikke kender, kommer de til et faldefærdigt 
hus, der er omgivet af sumpet eng. (bunden af Norgesgade, nr. 16 på kortet) Huset ligner 

mere et skur end et hus. Der er ingen vinduer i, kun en åbning med et utæt skod for. 

Indenfor, hvis man lurer, kan man se en gammel kakkelovn, to senge, et stort bord og fire 
stole. På bordet ligger en masse mad, hvilket er mistænkeligt, idet de er simple landarbejdere 

til daglig. Læs: de har fået mange penge for deres lumske goremål. I et endnu mere falde- 

færdigt skur står to skovle og en hakke, et mudret lærred, brugt til ligtransport, samt to par 

mudrede stovler. 

Nogle spillere vil her vælge at brase ind og begynde at forhøre dem. Prøv lige at få dem til at 
slappe af. Spillerne har ikke rigtigt noget på Deleurannerne og det er meningen at de skal 

skygges. 
Hvis spillerne alligevel begynder at udspørge de to, udtaler de sig ikke, med mindre der 
anvendes tortur. Enrico siger, at smykket har været stjålet/væk. Spillerne må gå med uforret- 

tet sag. Den nat går brodrene ingen steder. 
Ude i sumpen, bag det endnu mere faldefærdige skur, kan man finde to rådne lig af to 
tidligere Jacobi-emner, som de to dumme brødre har forsøgt at gemme. 

Splatter i sumpen 
Hvis spillerne finder de to lig, kan man vælge at lade scenariet udvikle sig til lidt splatter. Ét 
af ligene vågner når en af spillerne rører det. Liget er faktisk ikke ondt, men bare meget 
meget forvirret. ''ænk på at havde været død i en lille måned, hvor man har ligget 1 en sump 

uden at kunne bevæge sig. Pludselig kan man, og det første man ser er en sump, et lig 
liggende ved siden af, og en der står og prikker til en. Liget kan ikke tale, men stavrer hen 

mod spillerne for at støtte sig til dem. - Zombieagtigt - Spillerne tror sikkert det er en ond 

ond zombie og skyder hovedet af den. I alle tilfælde dør liget hurtigt efter at have brugt sine 
sidste opsparede kræfter. Ved larm (feks. skud) alarmeres vagten oppe på volden. Men sæt 

dem nu ikke i fængsel af den grund, de er jo respektable borgere. 

  

. GINN 10 
Gendarmeriet TET | | IM 
Her holder Justitssergent Nissen til. Han kender Sl 1uy 

godt alle spillerne og de kender ham. De ved at han SCI AVL IE | 

ikke er samarbejdsvillig og bundkorrupt, derfor er 
der ikke meget hjælp at hente her. Nissen får penge 

fra foøvre myndigheder” for at holde tæt og ikke 

skade byens allerede blakkede omdomme. På bordet 
ligger dog et brev fra det preussiske gesandtskab. 

Det fænger spillernes opmærksomhed og det må 

gerne stjæles og læses. Brevet fortæller om en hvis 
jøde, der er eftersøgt 1 Brandenburg 1 Preussen. En 

udsending fra Preussen er i byen, Joachiem 

Schweiber hedder han og han er hemmelig efter- 
forsker. Dét kan Nissen ikke lide. 
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Rygtet om skomageren i voldgraven 
Det var i sin tid en soldat på vagt der fandt sko- 
mageren. Liget lå 1 voldgraven ved Princesindens ' 
Bastion, nr. 23 på kortet. Rygtet fortæller at sko- De skumle Deleuranbrødre. 

mageren stadig var i live da soldaten fandt ham. 
Nogen siger endda at soldaten blev så bange at han skød skomageren. Det mest uhyggelige 

ved det hele var, at skomageren allerede var begravet nogle dage forinden. Uha Uha. Det hele 

er en lille måned siden nu. 
I virkeligheden er skomageren bare et stakkels forvirret offer ligesom Marie. 

Gå til læge / kemi ekspert 
Der vil på et tidspunkt opstå en trang fra spillernes side om at få mere at vide omkring 

kemikalierne på Maries tøj. I byen er der to læger: Militærlæge Bromberg, der ikke ved noget 

og Doktor Hanstholm, det egentlig ikke er uddannet læge og han ved heller ikke noget. Der 
er ingen kemi eksperter eller lignende. Den eneste af spillerne der ved mere om medicin og 

des lige, er Peder Thyssen. Kemikaliet er ukendt. 

Godnat 
Spillerne skal nu i seng. Det eneste de kan, er at vente på at Deleurannerne vågner næste dag 

og gør noget mere suspekt. 

Efterskrift til onsdag 
Hvis du nu allerede har brugt 2/3 af tiden er det en god ide allerede i dag, at lade spillerne 
finde laboratoriet i Vendersgade, så de kan granske i handout. Ellers når du det ikke. 

at



Torsdag, 19. November 1790 

Vejret: regnvejr - morkegråt 

I dag sker/kan ske følgende: 

Skygge Deleurannerne til Vendersgade. 
Laboratoriet i Vendersgade. 
Handouts: Narmitos I, Notathæfte, Afskrift. 
Besøge Rabbineren, Isac Abraham. 
Besøge Gendarmeriet. 
Dokument fra den Preussiske Gesandt. 
Mindestenen ved Ullerup Kirkebakke. 
Til Nørremarken - handout: Narmitos IL. 
Det endelige opgør.   

Soachrerm d chwerber, den 

preussisk e un dersøger. 
Denne dag kan blive en lang dag. Der er mange ting der 

skal nåes/kan nåes og næsten alle handouts bliver udlev- 

eret idag. (se tøvrigt ovenfor: Efterskrift til onsdag) 

Skygge Deleurannerne . 
I går flyttede Deleurannerne næsten alle tingene fra laboratoriet i Vendersgade for Jacobi til 

et husmandssted på Fredericia Norremark. I dag skal de flytte resten. Jacobi er selv taget til 

dertil for at fortsætte sine eksperimenter, som nu er meget fremskredne. Spillerne skal skygge 
Deleurannerne, der skramler ud af byen 1 en lille kærre, samtidig med at de gennemsøger 

laboratoriet 1 Vendersgade. Spillergruppen splitter sig måske i to. Her er det vigtigt, at du 

lader Deleurannerne tage sig god tid om at nå til Nørremarken, så spillerne der forblev 1 
Vendersgade kan nå at være med i det endelige opgør. Hvis de da vil. 

Konfrontation med Deleurannerne 
Hvis brødrene konfronteres siger de intet, med mindre man bruger vold selvfølgelig. Hvis de 
opdager, at de bliver forfulgt, kører de tingene ud til en lade udenfor byen, kører uskyldigt 

væk, for så at vende tilbage om aftenen for at flytte videre. Der er rig mulighed for slåskamp 

med de to brødre, hvis spillerne er blevet trætte og vil se resultater! Hvad enten spillerne får 

destinationen for flyttetgodset lokket ud af D-brødrene, eller det lykkes at forfølge dem til 

Nørremarken, skal spillerne ende ved husmandsstedet på Norremarken. Hvis alt går galt, 

kan spillerne finde en seddel, hvorpå der står: Flytte ting til huset på Nørremarken (D-brø- 
drene har dårlig hukommelse) 

Laboratoriet i Vendersgade 
Huset er tomt og ligner ikke et laboratorie, men hvis man tjekker efter, for det gor man jo, 

finder man laboratorieagtige spor. På gulvet inde 1 stuen, er der store plamager på gulvbræd- 

derne. Det er mere eller mindre indtørrede kemikalier og blod. Det er herinde Jacobi har fyldt 
sine ofre med væsker og lavet stor magi. Hele huset stinker af noget lignende æter, eddike 

eller rådne æg, forfærdelig lugt - ækelt - bvadr. Hvis en af spillerne har fået varm mad for 

nylig - kaster han op. 

vs Ted 

  

        

  

  

Hvad end spillerne gør i huset, er dette et | — & 

godt sted at finde de tre handouts: £. T | > LELÆTT, | IAN p 7 
Afskrift, Notathæfte og Narmitos I. (se TURNE penge mage Va 

handouts nedenfor) Deleurannerne har - iv — L 
glemt nogle flyttekasser med ho 1. Ved ; = : ” 7 = 

nærmere eftersyn er kasserne fyldt med rr Kg Sr Bl mm 
reagensglas, kolber, slanger, et par blodige Fr bo SÅN 

knive og andre lab-ting. PLUS de tre ØÅ | ÆRE dd | 
handouts, som er glemt pga., at Jacobi 70 | Q FR, <= rør hr 

altid har nogle evnesvage og tåbelige Ø 7, % ” FSÅY hl, MD 

tjenere. I vindueskarmen ligger en jodehat 7 2 D Wo, 

(Kalot). Der står enkelte irrelevante ag ll, DSN 0," eg Ba 

møbler og to senge; én stor og mageligog TE ——: allfillle… 

én madras med ho. (gæt hvem der sov z= EST ss GG 

hvor.) 37 SD TS MATTE 
== — ——= === = 

Selve huset: Forestil dig et bind- 

ingsværkhus med rigtigt lavt til loftet. Det 

er gammelt, ca. 80 m2, en etage, vind- 

skævt og der er skidt og døde fluer i vinduskarmen. (og en jødehat) Huset har ikke været 

gjort rent i lang tid og det er misvedligeholdt. Mellem huset og nabohuset er der en gang, så 

man kan komme om i gårdhaven. Den er omkranset af et skævt og faldefærdigt hegn. Haven 
er en urskov. Selve ejendommen ejes af den jødiske menighed, som har været så venlige at 
udleje det til deres nye broder. (Jacobi) 

Kabbineren Ssac Abraham. 

Naboerne 
Der er kun en nabo hjemme; en læspende ung smuk forsigtig jomfru med røde kinder. Hun 

har godt nok hørt sære lyde derinde fra, "men de der jøder er nu også så underlige.” Hvis 
spillerne ikke ved at det er en jøde endnu, så kan de jo blive glade. 

Handouts: Afskrift - Notathæfte - Narmitos I 
Skal findes enten i Vendersgade eller på vognlæsset. 
Det er ligemeget hvor de tre ting findes, kærren, Vendersgade, eller 1 laden. Spillerne skal 

bare have dem. Følgende rækkefølge 1 "at finde” foreslås: Afskrift - Notathæfte - Narmitos I. 

Afskriften er på tysk (Aron er tysk) notathæftet er på fransk (Jacobi er fransk) og Narmitos I 
er på oldgræsk (Narmitos var græsk…) Letheden i oversættelsen af dokumenterne kommer i 

samme rækkefølge som udleveringen; Afskriftet er på tysk, det kan 5 ud af 6 spillere. 

Notathæftet er på fransk, det kan 2 ud af 6 spillere. (Frans er franskmand) Narmitos I er på 
oldgræsk. Det er straks værre, idet kun 1 ud af 6 spillere kan græsk, nemlig Peder Thyssen. 

Det vil tage en del tid at oversætte det, det skal bruges ordbøger, specielt fordi det er old- 
græsk. Vejledene oversættelsestid: 1 time. (se. tidspres nedenfor) 

Besøge rabbineren, Isac Abraham 
Hvis spillerne stjæler/ser det preussiske gesandtbrev, finder jødehatten eller på anden måde 
fatter mistanke til, at den de søger efter er jøde, er det en god ide at besøge rabbineren i 
byen. Han bor i et flot hus, ved siden af den jødiske synagoge på hjornet Danmarksgade (1)  



og Riddergade (11). Pjetre Strowesky-Holm kender godt stedet og Isac Abraham. 

Døren åbner og der står en ung mand, en veltalende og viril jødeknægt, der først skal spørge 
Isac Abraham om tilladelse, før han lukker spillerne ind. Derinde på et arbejdsværelse sidder 

gamle Isac. En rigtig gammel knark, med langt gråt skæg, hår og kalot. Han taler dårligt 

dansk når han endelig taler, for han er mistænksom overfor de fremmede. Hvis han konfron- 
teres med navnet Narmitos eller Jeakais, bliver han tydeligt bleg. Det er navne fra gammel tid 

og de har ikke det bedste omdømme. 
Isacs ansigtsudtryk svarer til, at du gik ind til inkvisitionen og sagde: "Hej kender i en fyr der 
hedder Satan eller Lucifer?” Rabbineren er gammel kabbalist og har før i sit liv eksperi- 

menteret med sort magi. Det får spillerne aldrig at vide, for nu eksploderer de. Not. Den 

kære rabbiners nysgerrighed bliver vækket under samtalen. Et gammelt begær om at eksperi- 
mentere med det ukendte vækkes hos ham. Han kender udemærket skronerne om geno- 

plivelse og magibrug og vil meget gerne selv vide, hvad det er for noget. Lyder forholdsvist 

uskyldigt? Nej, for som tiden går vil han have mere og mere, og til sidst ender han som 

Jacobi. Nemlig som sindsyg videnskabsmand, der VIL løse mysteriet. 

Den gode og onde rabbiner: Isac Abraham 
Som nævnt ovenfor bliver Isacs nysgerrighed tændt. Og ligemeget om spillerne kommer til 

ham eller ej, vil Isac Abraham skygge spillerne. Han har også lugtet lunten af onde ting og vil 

vide mere. Han er en god person at bruge, hvis spillerne sidder fast eller skal have informa- 
tioner smidt i hovedet, hvis de er for dumme til at løse mysteriet. Han vil bruge spillerne til 

egen vinding. 

Fredericia Nørremark 
Det er vigtigt at spillerne ankommer mens det er lyst, ellers kan man jo ikke se en hånd for 

sig. Der blæser en frisk vind fra nord-øst og det er gråvejr. Det føles som om dagen allerede 

er ved at aftage. Det regner ikke, men man kan mærke fugten i luften. Området består af 
overdrev, klynger af forvitrede træer og enkelte marker, der er adskilt med vindskæve 

naturlige hegn. Ingen dyr ses, ikke engang en krage, og hestene er urolige og de er begyndt 

at svede. 
(you know the signs…) 

Den uhyggelige mindesten 
Tæt ved Ullerup Kirkebakke, et kedeligt, øde og vindblæst sted, står en mindesten i form af 

en granitstøtte. (3 meter høj) Se den udemærkede illustration. På stenen står: 

Ullerup Kirkebakke. - Fredløse I jer fjæle - i sidste hvilested. - Gud give, 
eders sjæle - må eje himlens fred. - Kirken indflyttet til Fredericia 1654. 

Bag i mindestenen findes en hulning, der er lukket til med et gitter. Indeni hulningen ligger 
der mange hvide menneskeknogler fra de sløjfede grave. Spooky. (kirken er den nuværende 

Trinitatis el. Den Danske Kirke) 

Det er meningen at når spillerne lidt senere finder Narmitos II, skal fyldes med frygt og 

bange anelser, idet hvis det med katakomberne i Narmitos II passer, så kan det samme ske 

lige her ved mindestenen! 

Huset i Ullerup 
Huset er et lille bindingsværk 
husmandssted med stuehus, stald 

og lade - alle med stråtag. 

Udenfor i den lille lade, står der 
en vogn og en hest (der sveder.) 

Indenfor er der lys! Selve stuen 1 
huset er det eneste interessante, 

for her står der kolber, reagens- 

glas, krukker, tønder, slanger, et 

tændt komfur, kopper, et bord, et 
blodigt klæde, find selv på flere SÆL J 

lab-ting. Fr | 

Det er et hurtigt indrettet labora- 
torie midt 1 flytterodet. Det ser ud 

som om, at stuen er blevet forladt 

i hast. Der er enkelte petroleum- 
slamper tændt. Komfuret står 

også stadig tændt, nogle kolber 

bobler stadig og så stinker det! 
(æter, eddike, rådne æg) Det hele 

er forladt, fordi Jacobi ingen 

planer har om at komme tilbage 
igen, han er nemlig blevet 

udødelig (tror han). 
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Den gale tjener går amok 
I huset er Aron Selig og han vil i 

kæmpe for at forsvare sin herre, 

vi må her huske at han er mentalt 
uafbalanceret. Aron er den næst- 
sidste person Jacobi har eksperi- 

menteret med. Han var selv den 
sidste. Åron blev 1: morges 

bedøvet af Jacobi, tømt for blod 

og fyldt op med kemikalier. 
Derefter udøvede Jacobi den 

onde magi og Åron var igen sig 

selv. Næsten. For Jacobi gad ikke besvære sig med at færdiggøre eksperimentet. Derfor er 
Åron for alvor blevet sindsyg og vil kaste sig vanvittigt over spillerne med en sabel. Aron er 

meget svær at slå ihjel. Han er zombieagtig og hvis man hugger i ham løber der gullig væske 

ud af ham. Han har et sindsygt blik 1 øjnene og han er rablende. Hvis han mister sit sværd, 
begynder han at kaste med ting, deriblandt kemikalier der let antændes. Pas på ikke at futte 
hytten af, de skal finde det vigtige hanout! 

Aron må dø. Find: Narmitos II problemformulering, der er på græsk, men oversat til fransk 
(for nemhedens skyld). De to dokumenter ligger 1 en brændekurv og skulle øjensynlig have 
været brændt. 
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En spiller dor 
En god effekt for at understrege situationens alvor vil måske være at slå en spiller ihjel. Hak 

en mand i småstykker for at vise vanviddet og gøre spillerne bange. Samtidig, hvis du har en 

tåbelig spiller, er dette en god lejlighed at slå ham ihjel på. 

Det vigtige handout: Narmitos II 
Narmitos II fortæller kort, hvad der sker når man gør det, Jacobi gør: Bruge dødskraften, den 

onde sorte tåge der 'udvindes” fra steder, hvor der har været død. 

Det endelige opgør 
Jacobi har gjort sig selv udødelig, udskiftet sit blod med kemikalier og brugt kraftfuld magi. 
Endelig har han regnet den ud. Han står på en lille bakketop tæt ved mindestenen, messer, 
mumler og gør vilde og store fagter, mens han reciterer fra en bog. Og det der kommer op af 

jorden er ikke zombier, ikke skeletter, ikke lig med rådnet kød hængende fra knoglerne. Nej 
forestil dig en skygge, en kold vind, en kulde der går en til marv og ben, en dødelig tåge, der 

truer med at suge al liv ud af ethvert levende væsen. Det er en mental kraft, men alligevel 

ikke. Man kan se det gråsorte tågefænomen, på en gang gennemsigtig, på en anden måde 
uigennemtrængelig. 100% dødelig intethed. (a la Den Uendelige Historie). Spillerne må 

passe på, idet skyggetågen breder sig, dog ikke mere en ca. 150 meter fra Jacobi. 

Rækkevidden er ikke længere, idet der ikke er nok dødelig kraft 1 jorden til mere. Men Jacobi 
begynder at svæve ind mod Fredericia, stille og roligt, som svævede han på den døde 

skyggetåge. Enhver der nærmer sig skyggetågen vil stille blive tappet for liv. Ingenting som 

spillerne har kan bide på Jacobi. Jacobi læser op fra Jeakais Dodeskrift og man kan nogle 
gange høre ham mumle. "Jeakais, Jeakais.” (det andet han siger er på hebraisk, og det er der 

jo ingen der forstår.) 
For at vise dødstågens effekt, kan man lade en panisk hest lobe hovedkuls ind 1 den og se 
dyret langsomt blive udtømt for liv. Svedende og vrinskende med sindsyge øjne. 

Hvad vil spillerne NU gore? Tænk på hvad der vil ske hvis alle Fredericia kirkegårde blev 
brugt på samme måde. Tænk på krigergravene, tænk på alle de mennesker der er døde i 

kamp om fæstningsbyen. (Svenskekrigen 1657-59 der braklagde hele det tidligere 

Frederiksodde for eksempel) Der er dødspotentiale overalt. 

Atredde Fredericia fra Jacobis dodsmagi 
Spillerne må tilbage og alliere sig med nogle præster, kirker eller folk. Løsningsmodellen til 
at stoppe Jacobi findes i laboratoriet i Fredericia og i husmandsstedet på Nørremarken i form 

af Narmitos I og til dels Narmitos II og notathæftet. Man må forene troen og religionen i 
dens kompleksitet mod dødsmagien. Grunden til at Jacobis og Narmitos'?s eksperimenter 
ikke gik var, at der var retskafne troende og kirker tæt ved. Det bedste vil være, at få rab- 
bineren til at bekæmpe Jacobi, både fordi de begge er joder, men også fordi dødsmagien 

stammer fra Palæstina. De andre præster, feks. den reformerte, kan også bruges. Disse eller 
den præst skal sammen med spillerne, og hvad der ellers kan samles, messe som de aldrig 

har messet før. 

Tee 

    
I hb orisonl en (2 Fredericia Og lan ig somt be evægede skyggen SIG mod byen. 

Det kan ske et stykke udenfor byen og det skal være meget kraftfuldt. Vild storm, fakler, evt. 

regn, messen, magi, helgener, vievand, rogelse, vrinskende og svedende heste, gruppesamar- 
bejde, god mod ond. Gang i det store. Måske kan de stoppe f"skyggen”, lad deres improvisa- 

tioner blive belønnet og deres dumheder straffet. 

Rædsel i byen 
Det kan tænkes at spillerne bare flygter ind i byen for at gemme sig, efter at have set Jacobi. 

De har jo været ude for en del gruopvækkende opleveler. Hvis dette sker, tromler '"skyggen” 

og Jacobi ind over voldene og opsluger enhver modstand. Soldater skyder i panik på Jacobi, 
men intet sker. Folk lober skrigende gennem gaderne, heste nedtramper børn og voksne 

mænd græder. Folk søger ind 1 kirkerne og begynder at bede. Du kan så vælge om de beder 

godt nok, til at undslippe døden. Hvis du kan fylde en kirke og spillerne er tilstede, kan de 
godt bede sig ud af det og måske få ""skyggen” til at gå væk. 

Stemning . 
Dette opgør er klimaks. Det er dette spillerne vil huske bedst efter de går ud af døren. Derfor 

skal du som fortæller give det sidste du har 1 dig, springe op på bordet, vrinske som en hest 

og fægte med armene. Det er nu dine sidste stemmereserver skal i kog, for at imponere og 
underholde spillerne for sidste gang. Blæs dem ud af stolen. 

Efter slaget 
Hvad enten du synes spillerne skal overleve eller dø, vinde eller tabe, sker følgende: 
Slaget er tabt: Jaa, det ved de jo egentlig ikke, men Fredericia står den dag i dag, så et eller 

andet må have forhindret Jacobi 1 hans onde gerning, eller har det ? Har du nogen sinde 

været 1 Fredericia? 

Slaget er vundet 
Forenet kraft, styrke og tro har fået onde Jacobi til at gå under. Tilbage ligger kun et tomt 
hylster af toj. Mørket har taget sin versal og spillerne kan vende hjem til deres daglige 

gøremål - en del oplevelser rigere. 

Bogen, ja, hvor er bogen? Den er væk. Eller havde Jacobi egentlig noget 1 hænderne. Havde 
han virkelig en bog, eller var det en illusion. Hvor er bogen? Stedet hvor Jacobi stod er tomt. 

Huset i Ullerup er tomt. (eller brændt) I Vendersgade er der ingen bog. Deleurannerne ved 

intet. Mærkeligt. Har Mørket fra hinsides taget bogen til sig? Nej, for 1 et flot hus på hjørnet 
af Danmarksgade og Riddergade sidder en gammel mand. Han hedder Isac Abraham og er 

meget spændt. Hans ansigt er blegt og han sveder let, mens han langsomt vender den ene 
side efter den anden, i en stor tyk sort gammel bog. 

Fin
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  1. Anslag 
Tirsdag d. 17. november 2. Krog 

Sted: Stefans hus. … Onsdag d. 18. november 
. .… 
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+ + Sted: 

(Danske Kirkegård 
Reformerte Kirke 

Begivenhed: Maries 
genkomst.     YDeleuranbrødrenes hjem 

  

  

Begivenhed: Fund af 
Huguenottekorset, møde 
med Deleuranbrødrene og 
splatter i sumpen. 

3. Vendepunkt 
Torsdag d. 19. november       
Sted: 
Laboratorieti …. 
Vendersgade. 
Synagogen. 
m.m. 
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     4. Point of no return 
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handouts, mode med rab- 
bineren og anden efter- 
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Sted: 
Huset - Fredericia       N Nørremark. 

  

  

  Begivenhed: Fund af 
handouts, den gale tjener 
og mindestenen, 

5. Klimaks 
Torsdag d. 19. november       
Sted: Fredericia 
Norremark og Fredericia 
by.     Begivenhed: Møde med | 
Jacobi og opgør med TER, Foder LL 

en TE TIE he ge 100 . ERE ner samme. » Jlaærles7øs 

             



Vigtige ting at tage 1 betragtning 

Vildledende personligheder 

Barke Sonddagsson 
Det er meningen at spillerne skal synes, at han er lidt mystisk. Marie er død af tuberkulose, 

det er Barke også ved at gøre. Dette forhold kan ved paranoide spillere også udvikle 

sig… Oven i det er han islænding og holder sig altid indendøre. 

Joachiem Schweiber 
Den preussiske undersøger (agent), der leder efter Jacobi Levin. Hvis scenariet mangler lidt 
saft, kan man lade Joachiem krydse spillernes vej. Hvis spillerne skal have at vide, at Jacobi 

er jøde, kan man evt. lade Joachiem stille dem nogle fuskyldige” spørgsmål. Husk også at 

Pjetre Strowesky-Holm hader preussere. 

Graveren Iver 
En arketype, som urutinerede spillere straks udpeger som skurk, især hvis man ser illustra- 

tionen. Det er han til dels også, fordi han giver Deleuranbrodrene et praj, hver gang der er 
friske lig. Men Iver er sjov og kan give nogle gode informationer. Husk han er bundkorrupt. 

(se afsnittet: Graveren Iver under onsdag) 

Rabbineren Isac Abraham 
Lidt cn arketype, som der er risiko for, at spillerne skubber forbrydelserne i skoene. Han er 

jøde og det er manden de leder efter også. Men hvis man tager preussernes udsagn, så er den 
eftersøgte først kommet til byen for nylig. Isac har været her i 20 år. Isac Abraham er en 

vigtig person, idet han kan give spillerne vital hjælp i form af informationer, men vigtigst af 

alt, han kan stoppe Jacobi. Hvilket han gerne vil, så han kan få bogen. 

Tidspres 
Der vil opstå et markant tidspres og koordineringproblem, når spillerne finder de tre hand- 
outs i laboratoriet i Vendersgade. For samtidig med, at de skal oversætte det ene fra oldgræsk 

(Narmitos I), skal de forfølge Deleurannerne og forhåbentlig gå til rabbineren. Og kun Gud 

ved hvad de ellers kan finde på. Det gor ikke noget, at de skal til at tænke sig om og eventuel 
fordele opgaverne. Jeg ved det kan være sygt at køre 2-3 grupper af spillere på samme tid, 

men det må man tage med. Hvis det virkelig er nogle investigate spillere, der skal spørge alt 

og alle, rode alle biblioteker igennem og bruge timer på at rode rundt i cen flyttekasse, kan 
man flytte episoden "Laboratoriet i Vendersgade” frem til sidst onsdag, i stedet for først tors- 

dag. 

At oplive de døde 
Hvordan Jacobi Levin genopliver sine femner”: Først finder man et friskt lig. Eksempel 

Maric. Natten efter hun blev begravet, gravede de to Deleuranner hende op igen, og aflev- 

erede hende til Aron (den mentalt uafbalancerede tjener). Derefter får Jacobi emnet, som han 

placerer på et bord eller lignende. Så stikkes nåle 1 følgende blodårer. Halspuls (begge sider) 

Håndled (begge sider) En i ud” fra hjertet og en i ind” til hjertet. Langsomt begynder man 
nu at fylde emnet med en kemikalie substans, kun kendt af Jacobi. Samtidig messer han fra 

en gammel Hebraisk dodebog, okkulte og mystiske besværgelser, store armbevægelser og 
megen magi. I løbet af 24 timer, eller mindre, er ofrets blod udskiftet med kemikaliet. 

Magien har fået emnet til at godtage sit nye "”blod”. Nu skal hjertet igang ved hjælp af 

hjertemassage og vupti, så har man et fysisk funktionsdygtigt væsen. De genoplivede er dog 
meget forvirrede, ja, hvad ville du selv sige?, og man må gå ud fra, at de bliver rablende 

sindsyge. Det rører dog ikke Jacobi, videnskaben skal frem… 

Problemet for Jacobi er dog, at emnerne ikke overlever særlig længe. Grunden dertil skal 
søges 1, at troen, de troende, omkring forsøgsstedet, har så stor indvirkning på dodsmagien, 

at eksperimenterne mislykkes. Dette har Jacobi, først efter 3 måneders forsøg 1 Fredericia og 

endnu flere forsøg 1 Brandenburg, fundet ud af. Derfor flytter han ud af byen. 

Voldanlægget 
Fredericia er omgivet af volde og både når man skal ind eller ud af byen, bliver man kon- 
trolleret af byvagterne. På selve voldene må man gerne færdes om dagen, men om natten er 

det forbudt. Det er et militært område, hvor der altid patruljerer soldater. 

Spilsystemet 
Der bruges hvide 6 sidede terninger med øjne. 3 er det laveste - 18 er det højeste. Hvis nogen 

bliver skudt, stukket, kørt over eller drukner - brug din intuition. Tilpas eventuelle sår og des 

lige til scenariet. Ellers skulle systemet” være lige til at gå til. 

Stemning 
Man skal i dette eventyr lægge stor vægt på, at Fredericia egentlig bare er et hul, der er 
bygget på en sump. Ydermere er det efterår/vinter, så derfor er det ikke fedt at være ude, 

specielt ikke 1 1790, hvor penicillinen ikke var opfundet. Selve byområdet er kun fyldt halvt ud 

med huse - se kort - derfor er halvdelen sumpeng. Alle huse er lave og der er ingen tårne 
nogen steder, ikke engang på kirkerne. Det er fordi, at eventuelle angribere ikke må have 

noget at sigte efter. Samtidig er alle gader vinkelrette - se kort - så det er nemt at skyde med 

kanoner hen ad dem. 
Byen er en kedelig pisby, rent ud sagt. Der er masser af soldater, kriminelle og masser af 

forskellige religioner og folkeslag. De holder sig dog alle for sig selv, så den multikulturelle 

drøm går ikke 1 opfyldelse. Byen er kedelig, grå og sumpet. Se afsnittet "Fredericia anno 1790 
og dens historie hidtil.” 
Man skal lægge vægt på den brogede forsamling, der var af religioner 1 byen på det tid- 

spunkt. Samtidig skal man gøre spillerne opmærksom på, at det at folk "går igen” (Marie) 
IKKE er normalt. Det er godt nok en oplyst tidsalder, men overtroen er stadig stærk. 

Der er rig mulighed for at forvirre spillerne. Specielt med henblik på Maries sår ved halspul- 

såren og håndleddene - vampyrer? Zombietanken er oplagt - lig der går igen, splatter i 
sumpen. Ydermere er der en del suspekte bipersoner - se afsnittet om vildledende person- 

ligheder. 

Det er min intention, at scenariet skal kunne gore spillerne bange eller 1 det mindste utrygge. 
(hvis man kan gøre rollespillere bange og utrygge..) 

At:  



Gør meget ud af kirkegårdene, de er kolde, klamme, mørke og lugter af jord. Gå ind 1 verd- 

nen, fol troen, specielt ved gudstjenesten og til sidst. Mærk uhyggen i den sumpede fæst- 

ningsby, der engang skulle have været Danmarks hovedstad. 

Musik 
Soundtrack fra Frankenstein og Dracula. Til de mere stille stunder, lidt Mozart eller Haydn. 

1790'er latebreaking news 
Her omkring årsskiftet 1994-1995, havde to film premiere. Interview with a Vampire og 

Frankenstein. Begge film foregår i hovedsageligt i 1790”erne og kan være en fed inspiration til 

mode, tiltaleformer, teknologisk og videnskabeligt udviklingsniveau oma. Se dem og brug 

dem. 

  
Den kjære Iver må siges, al være en lidt vildledende person, men del gør ikke noget. 

Inspirationen til personen kommer efter en oplevelse jeg havde med en annoncesælger fra 

Ugeavisen Fredericia, mer det er en anden Og endnu METTE vammel bistorre… 

va fe 

Historisk Appendiks 
- Nedenstående afsnit skal gores tilgængelig til spillerne hvis de ønsker yderligere informa- 

tion omkring Frimureri. Du eventuel opfordre dem til at læse det, hvis de er usikre på 
Frimureriet. 

Frimureri 
Idealistisk, humanitært og til dels religiost præget virksomhed, som udøves af sammenslut- 
ningen af mænd, broderskaber. Frimureriets formål er at medvirke til at gøre medlemmerne 

og dermed deres omgangskreds til gode samfundsborgere og retskafne, rent tænkende men- 

nesker. Frimurerne er samsluttet 1 loger, som inden for et distrikt udgør en storloge, i 
Danmark Den Danske Frimurerorden, som ledes af en Stormester og hans råd. Loger er 

upolitiske, og det er forbudt at drofte politik samt sociale og religiøse stridsspørgsmål. 

Frimurernes sammenkomster er lukkede og kun tilgængelige for medlemmer. De kan ikke 
betegnes som hemmelige, da frimureriets formål samt love, styrelse og medlsesmfortegnelse 

er offentlig kendt og tilgængelige. Medlemmerne har alle tavshedspligt vedrørende cere- 

monier, ritualer og symboler. Enhver mand kan uanset politisk standpunkt og stilling 1 sam- 
fundet på eget initiativ soge optagelse i en frimurerorden ved henvendelse til en frimurere; 

der kræves alene et almindeligt godt borgerligt omdomme og tilslutning til den kristne tro. 

Frimurcriet har sin historiske oprindelse i de gamle stenhuggerlav, som beskæftigedes ved 
kirkebyggeri 1 13.-17. årh. 1 Vesteuropa. Her opstod de traditioner med hensyn til organisa- 

tion og moralsk holdning, som danner grundlag for nutidens frimureriske lære. Inden for den 

frimureriske ordenslære arbejdes der med grader. En lærlinge-, svende- og mestergrad findes 
i alle frimurersystemner. I det svenske frimurersystem, som er det fremherskende i 

Skandinavien, findes ordenslæren udmontet i 11 grader. I sin nutidige udformning stammer 

frimureriet fra England, hvor den første storloge danneds 1717. Siden bredte bevægelsen sig 

hurtiget til Frankrig og Tyskland, siden til andre europæiske lande og til resten af verden. I 

Danmark blev den første frimurerloge oprettet 1743. Der findes godt 100 loger med ca. 10.500 

medlemmer, samlet 1 Den Dankse Frimurerorden, hvis hovedsæde er Ordenshuset på 
Blegdamsvej 1 København. Der findes logebygninger i 39 danske byer. (1983 tal) Kilde: Frit 

efter Lademanns leksikon. 

Frimureri i Fredericia 
Højst sandsynlig fandtes der ingen frimureloge 1 Fredericia på det tidspunkt eventyret 

udspiller sig. Hurra for fantasien. Logen består af de 6 karakterer og 2 ikkespilpersoner, som 
er Stefan Schanhorst og stormester Barke Sonddagsson. 

Frimurelogen i Fredericia 
(dette afsnit er også uddelt til karakterne.) 
ir en højtidelig gruppe på 8 mænd, der samles hver anden uge, for at diskutere aktuelle 

emner som moralbegreber, tobakskvalitet, mystik, kvinder, usandsynligheder, Sandheden, 

dualisme og andre vigtige emner. Logen forsøger at holde sig hemmelig for omverdenen, 
som loger nu gor. De mødes altid hos Stefan Schanhort, idet han har en rummelig spisestue 

og fordi han er barnløs (ingen nysgerrige børn). Selve logen i Fredericia er 15 år gammel. 

Logens medlemmer er kendte personer i det offentlige Fredericia og besidder alle respek- 
table stillinger. Alle medlemmerne er generelt nysgerrige folk og hver gang der sker et eller 
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andet nyt og anderledes i byen, undersøger de det gerne. Der er et stærkt personligt sammen- 

hold i logen, de kender hinanden godt og kommer også sammen privat. En af logens store 
lidenskaber er, at ryge pibe. Og medlemmerne siger tit i spøg, at det er hovedårsagen til at de 

holder sammen, men kun sagt i spøg - vel og mærke. Medlemmernes forhold kendetegnes af 

et stærkt sammenhold og gensidig respekt. 

Fredericia anno 1790 og dens historie hidtil 

Fredericia er på mange måder en markant og interessant by. Den blev grundlagt i 1650 af 

Kong Frederik III, idet, Frederiksodde som byen hed først, viste sig at være et fortræffeligt 

sted at bygge en fortifikation. Derfor blev tre omliggende landsbyer flyttet ud på den sum- 
pede odde og stedet blev omdannet til et kastel, sidenhen til et helt voldanlæg. 

Desværre gik der kun få år, så kom svenskerne i årene 1657-59. De jævnede byen med jorden, 

108 huse, voldanlæg, kirke, rådhus, alt. Siden hen blev stedet kaldt "Frederiksødde”. 
Men kongen var stædig, fæstning skulle der til, og man byggede byen op igen årene efter. 

Folk skulle der jo også til, for ingen gad bo der. Byen fik nyt navn, 'Fredericia”, hvilket bety- 

der Frederik på latin. Bønderne blev "flyttet” og byen fik Fristadsstatus, hvilket kort sagt 
betød, at alle der havde noget i klemme med ordensmagten i Danmark, kunne flytte til byen 

og starte på en frisk. 
Senere hen kom også trosfrihed til byen. Den fandtes på det tidspunkt ikke i resten af landet. 
Det betød at feks. forfulgte religioner kunne tage til byen og bo i fred. Dette gjorde katolikker 

(Jesuitter til 1674), Jøder (1675) og senere de Reformerte (el. Huguenotter 1719). 

Ifølge folketælling 1787, var der 3.066 indbyggere, hvoraf 165 var joder og ca. 80 familier 

reformerte, katolikker er incl. totaltallet. I 1768 var garnisonen på 400 mand og der var 454 

bygninger i byen. Fredericia var en garnisionsstad og fristad med trosfrihed på samme tid. 

Historiske finurligheder op til 1790 

1756-63: Den Preussiske Syvårskrig af og med Frederik den Store af Preussen. 

1751-97: Johan Hartvig Bernstorf og Andreas Peter Bernstorf ledede Danmarks udenrigspoli- 

tik på en fast, neutral kurs under devisen "Frit skib giver fri ladning.” Vi var neutrale og 

tjente en masse penge. 

1756-1791: En genial musiker og komponist ved navn Wolfgang Amadeus Mozart slog sine 

folder 1 Europa. 

1732-1809: En anden genial musiker slog sig også rundt. Joseph Haydn, den gamle gubbe. 

1766-1808: Danmarks konge var Christian d. 7. Kongen regerede enevældigt, dvs. han var 
både den udøvende, dømmende og lovgivende magt. Desværre led Christian syvtal af en 
form for sindssyge der gjorde, at det nærmest var hans rådgiver Struensee (og Brandt) der 

ledede landet. For ovrigt bolede Struensee også med Dronningen Caroline Mathilde. 

1769: Folketælling viser 797.584 indbyggere 1 Danmark. 

Fee 

1772: Brandt og Struensee bliver henrettet, parteret og lagt på hjul og stejle. 

1776-83: Den Amerikanske Uafhængighedsskrig, der endte med oprettelsen af USA. 

1788: Stavnsbåndets ophævelse 

1789: Den Franske Revolution starter 

1790: Nu. 

De forskellige trosformer 1 Fredericia 

Katolikker 
De første katolikker der ankom til byen 1 1674 var egentlig Jesuitter. Jesuitter er et præstesam- 

fund, stadfæstet 1540 af paven. De beskæftigede sig især med mission og undervisning og 
mange var fremragende videnskabsmænd. Gennem tiden stadfæstede jesuitterne sig storpoli- 

tisk og som økonomisk magt i Europa og 1 Kolonierne, samtidig med at de drev udstrakt 

handels- og bankvirksomhed. Ordnen blev 1 1773 opløst af paven, idet man frygtede ordnens 
magt og ikke brød sig om deres princip "hensigten helliger midlet.” I 1814 blev ordnen dog 

genoprettet af paven, men sidenhen har den været forbudt i forskellige katolske lande, hvor 

disse havde liberale regeringer. Jesuitterne var/er faktisk nogle værre barylere. I dette eventyr 
er menigheden i Fredericia dog katolsk, som katolisme nu er; strækt troende på helgener, 

jomfru Maria, Jesus og selvfølgelig Paven. 

Kirke: "n” på kortet. Ligger Schlesviggade (kortnr. 17) mellem Gottersgade (kortnr. 12) og 
Vendersgade. (kortnr. 14) 

oder 
i 1682 kom de første Jøder til byen. jødedommen opstod efter Jerusalems fald 1 587 f.Kr 

blandt judæerne i Babylon, Palæstina og Ægypten. Nedtil Kristi fødsel var jødedommen spal- 

tet 1 mange partier og havde forskellige guder, men især under Babylonisk fangenskab, jvf. 
Esajas? Bog, skærpedes troen, på én eneste gud, Jahve (Monoteismen). Efter Jerusalems 

ødelæggelse 1 70 e.Kr. blev jøderne spredt over Europa og Orienten. Dette gav udslag 1 at 

jøderne holdt sammen religiøst og udviklede rig litteratur og kunst, jura og filosofi. Det cen- 
trale i jødedommen er overholdelse af Moseloven, omskærelsen, helligholdelsen af sabbatten 

og troen på én Gud. Joderne har altid været et forfulgt folk og yndet misundt, og flere konger 

og statsoverhoveder har myrdet, røvet og undertrykt dette folk. I 1790 har Fredericia den 
største jødiske menighed 1 Nordeuropa med synagoge og kirkegård. 

Synagoge: På hjornet af Riddergade 15 (kortnr. 11) og Danmarksgade (kortar. 1) 

Reformerte / Huguenotter 
De først kom til Fredericia 1719. Huguenotter eller Reformerte er Frankrigs calvinister", som 

i 1600 tallet nærmere var et politisk parti end en trosretning. De var udsat for katolsk forføl- 

gelse, der i 1562 udviklede sig til regulær krig. Den mest dramatiske begivenhed i de 
reformertes historie er Bartholomæusnatten 1572 1 Paris, hvor hele huguenotadlen blev 
massemyrdet af den franske konge. I 1598 fik huguenotterne religionsfrihed, der dog i 1685 
blev ophævet igen. Egentlig virkede religionsfriheden faktisk slet ikke og huguenotterne var 
evigt forfulgt indtil 1791 hvor de endelig fik fuld borgerret 1 Frankrig. I Fredericia var



Huguenotterne velkomne, idet de var dygtige landbrugere med tobaksavl som speciale. De 

havde deres egen menighed og kirkegård. 
+£ Calvinisme, af Jean Calvin - 1509-64, går cirka sådan her: Menneskets natur er odelagt gen- 

nem arvesynden og mennesket kan kun retfærdiggøres ved tro, ikke tillige ved gode 

gerninger; 1 nadveren er Kristus åndeligt, men ikke legemligt til stede, mennesket er af Gud 
forudbestemt til frelse eller fortabelse; dets opgaver er fremfor alt at forherlige Guds majestæt 

ved lydighed. Calvin mente at denne trosform var mere konsekvent en reformation end 

lutheranernes. 
Kirke: "m” på kortet. For enden af Droningensgade. (kortnr. 4) 

Lutheranerne / Evangelister 
Den danske stats tro var og er evangelistisk og 1 Fredericia var resten af befolkningen, langt 

størstedelen, også tilhørende denne tro. Denne trosretning er en udspringer fra den katolske 

trosretning, baseret på Martin Luthers (1483-1546) lære og nyfortolkning af den kristne tro. 
Luther var hovedmanden bag reformationen 1520-30”erne og bruddet med pavemagten i 

Rom, hvis nogen skulle have glemt det. Bemærk: I Fredericia var der på det tidspunkt både 

en dansk og en tysk menighed, samt kirker og kirkegårde til begge. 
Tydske Kirke: "P” på kortet. Mellem Vendersgade (kortnr. 14) og Norgisgade (kortnr. 16). 
Danske Kirke: "k” på kortet. mellem Kongensgade (kortnr. 5) og Droningensgade (kortnr. 4) 

  

  

  

On sørgende kvinde ved en af 

Fredericas soldalterm asseger av e.   

Persongalleri 
De 8 medlemmer af Frimurelogen 

Peder Thyssen (spiller): Intellektuel købmand og apoteker. Har sin egen forretning, og et 
afbrudt doktorstudie. 

Otte von Sachenholt (spiller): Pensioneret Major i Kolonitropperne. Ugift, men har en flot 
hest. Har været i Trankebar - varige mén af tropefeber og indtager sære indiske urter. 

Frans Dessau (spiller): Dygtig tobaksavler og tilhørende den reformerte menighed. Gift med 
Antionet og har 3 børn. Flygtet fra Paris i 1760. Taler dårligt dansk. 

Kaspar Rainhard (spiller): Skuespiller og af tysk afstamning. Ungkarl og charmør. Født i 
Kjobenhavn, nuværende teaterdirektør 1 Fredericia. 

Victor Bach Johansen (spiller): Entreprenor, forretningsmand og voldbygger. Gift med Karen 
og har 5 børn. Stor mand med store ambitioner og to store dobbermænd. 

Pjetre Strowesky-Holm (spiller): Halv dansker, halv polak og jøde. Konsul til Polen og kartof- 
felimportør. Gift med Irmgard. 

NPC'eren, Stefan Schanhorst: Invalid tidl. tysk militærrådgiver og taktiker. Tidl. ansat ved 
militærmyndigheden ved garnisionen, til planlægning af forsvarsværker og træning. Faldt i 

voldgraven og brækkede benet mange steder. Gift med nyligt afdøde Marie. Barnløst 
ægteskab. 

NPC'eren, Barke Sonddagsson: Stormester i Frimurerlogen i Fredericia. En højtidelig mand, 

som ingen ikke rigtig ved hvad laver, men han er utrolig rig og bor i et stort hus tæt på råd- 
huset. Han er islænding af fødsel, men kom hurtigt til Danmark med sin familie. Der blev 

han optaget 1 Frimurelogen, hvor han gjorde sig bemærket pga. hans rene og kristne 
tankegang. Han har været i Fredericia i 15 år, hvor han startede en afdeling” af 
Frimurelogen. Han er meget stor og kraftigt bygget, 54 år, lyshåret og et stille og fredeligt 

gemyt. Desværre har han tuberkulose på nuværende tidspunkt, og ligger på dødens rand, det 

er bl.a. en af grundene til, at han beder spillerne selv efterforske Maries genkomst, hvis de 
ikke selv tager initiativ. 

Hovedpersoner (udover spillerne) 
Jacobi Levin 

nm gammel jødisk kemiker og magiker, der er flygtet til Fredericia, fordi han blev forfulgt i 
Brandenburg, både af myndighederne, men også af den jødiske menighed dér. Han eksperi- 

menterede med at genoplive døde, ved hjælp af kemi og sort magi. Dette var ved at lykkes for 

ham i Brandenburg, da den jødiske menighed fandt ud af, at noget ubehageligt var ved at 
ske. Derfor flygtede Jacobi, med sin tro og mentalt uafbalancerede tjener, Aron Selig. De 

ankom til Fredericia for at leve i ly af den store jodiske menighed der. Han er hele tiden i 
kulisserne, men spillerne får aldrig hans ansigt at se.  



  

  

        Rabbiner Isac Abraham NE HEN DE EJE AN ar 
Overhovedet for den jødiske menighed. Kender ikke TRE 1 . ERE 

til Jacobi (i hvert fald ikke i starten). Han ved at FUER VE DE > 
Brandenburgerne søger efter Jacobi, idet Joachiem EJ 

Schweiber var og forhøre sig. Hvis man så meget Fl z LN 

    

        

/ g . 

som nævner Jeakais for ham, bliver han mærkelig 1 AA | bs | ) ; 

hovedet og vil meget nødtorftigt omtale ham som en Fit be FE. D RR Fe ka, 

gammel jodisk sagnfigur. Spillerne kan få yderlige FL AM VI 2 CA mor 9; 

informationer hvis de er i stand til at komme med åg fb SN W/ "FSA 
——: tdi lii . ,. saglige argumenter, og måske viser nogle af hand- 

outs'ne. 
    

Jeakais 
En uhyggelig skabning, der bl.a. engang har skrevet 
en vejledning 1, hvordan man bruger dødens kraft til at genoplive afdøde mennesker. Navnet 
er kendt af nogle jøder, og Jeakais navn i disse kredse er på højde med djævlens. Jeakais var 1 

sin tid en ond ond magiker, der eksperimenterede ihærdigt med dødsmagi. Det er meget 
lang tid siden. Jeakais skulle ifølge legenderne have skrevet en tyk bog omkring dødsmagi og 

andre groteskheder. Der er aldrig nogen, der har fundet bogen eller set den. Man får aldrig 

bogen at se i scenariet! Bogen hedder "Jeakais?s Dødeskrift” og er i Jacobi Levins hænder på 

nuværende tidspunkt. 

Rabbiner Ssac Abraham 

Bipersoner 
Marie 
Stefan Schanhorsts for nyligt afdøde kone. Hun døde rimelig ung og var skøn, charmerende 

og naturlig. Har ca. 30 levende” sekunder 1 eventyret. 

Aron Selig 
Jacobi Levin's tro og mentalt uafbalancerede tjener. Det er ham der går til hånde 1 det skum- 
le laboratorie, det er ham der udvælger femner”, og det er ham der bestikker skumle typer til 

at grave dem op. Tysk/jødisk afstamning. 

Narmitos 
En ond græsk troldkarl, der ligesom Jacobi eksperimenterede med Jeakais?s dødeskrift. Han 

levede nogle hundrede år før Kristi. Han skrev det Jacobi kalder Narmitos's problemformu- 
lering. Skrifterne Narmitos skrev er 20-30 forskellige dokumenter, som spillerne aldrig finder 

det hele af, kun to (2) uddrag. Narmitos var en fæl karl. 

Justitssergant Nissen 
Nissen er den bundkorrupte g gendarm, der får penge for at der ikke sker noget i byen. Han 

vil helst ikke se gravrøverierne offentliggjort, dels fordi han er en dårlig gendarm, men mest 
af alt, fordi at hvis han kludrer i det, mister han nogle af de gode korruptionspenge han får. 
Nogle overordnede betaler ham for at tage vare på vagabonder, færdselsuheld, gadedrenge 

at 

og småforbrydere - ikke andet. Hvis der er nogle 

store sager, forsøger Nissen altid at ligge låg på 

sagen, specielt hvid det er noget der yderligere kan 

ødelægge byens blakkede omdømme. Hos Nissen 

ligger der en henvendelse fra det Preussiske 
Gesandtskab - se handoutbeskrivelsen og Joachiem 

Schweirber. '    
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Pastor A. M. Delors 
Den reformerte menigheds præst. Delors er religiøst 

overhovede for hele menigheden. En bestemt, 
kedelig og konservativ mand. Tror ikke på over- 

naturlige ting og kan være umedgorelig, hvis han 

kontaktes af ikke-reformerte. En religiøs snob. Hvis 
han får vist Hugenottekorset, vil han gøre hvad han 

kan, for at ejermanden får korset tilbage. Det er et 
meget personligt eje. Det bedste ville være, at hænge korset op ved indgangen til kirken, så 
ejermanden kan få det. (og så kan man nemlig nemmere spore Deleurannerne). 

    Se
             S
u
s
 

N
O
N
 

N
S
N
A
N
D
N
 

OVA 

/ 

  

b 

' Å Å Fr 

De skumle PDeleuranbrødre 

Pastor K. Bårentholdt 
Pastor for den Dansk Lutherske menighed. Kan kun bruges i det endelige opgør, han ved 
dog noget om gravrøverierne. Der har været to (2) gravrøverier på den Danske og to (2) på 

den Tyske kirkegård - ”skrækkeligt skrækkeligt”. 

Vater Tibron Sachsen 
Pastor for den Tysk Lutherske menighed. Kan kun bruges i det endelige opgør, han ved dog 

noget om gravrøverierne. Der har været to (2) gravroverier på den Danske og to (2) på den 

Tyske kirkegård - ""skrækkeligt skrækkeligt”. 

Fader M., Sénderstrom 
Den katolske menigheds overhovede. Kan egentlig kun bruges i det endelige opgør. Han ved 
dog også noget om gravroverierne, nemlig to (2) forsvunde lig fra den Katolske kirkegård - 

"skrækkeligt - skrækktligt.” 

Pierre og Enrico Deleuran 
Reformerte. De to pengegriske og duknakkede brødre, som Aron Selig har fået til at grave 

adskillige lig op. De er snuskede, klædt i lappet og hullet tøj. Er ubarberede, morklødede og 
har store næser. De bor i et skur nede i det syd-vestlige hjørne af byen. De er rigtig gode til at 

spille dumme og egentlig smartere end du tror. De er gode til at sno sig, give de rigtige per- 

soner penge for at tie og er mistænksomme overfor andre ikke-kriminelle. 

Joachiem Schweiber 
En undersøger (agent) ved det Preussiske Gesandtskab i Kjøbenhavn, der er blevet sat på 
opgaven at finde Jacobi Levin efter at han forlod Brandenburg. Han tuller rundt 1 byen og ser 
generelt mistænkelig ud. Han er et ordensmenneske og kan hjælpe spillerne på vej, ved at 

spørge dem, om de kender jøden Jacobi Levin.



  

Graveren Iver 
Den Katolske, den Danske og den Tyske kirkegård 
har samme graver. Joderne og de Reformerte 

begraver selv deres døde. Iver kan godt fortælle om 

gravrøverierne og andre ting - for penge. Hvad 
spillerne ikke får at vide, er, at han giver 

Deleurannerne gode tips om hvornår der er friske lig. 

Han er dum, analfabet, ligeglad og vil bare tjene en 
ekstra skilling og for øvrigt kigge på meget unge 

piger… men det er en anden og endnu mere vammel 

historie. 
Iver er en gammel gammel mand. Faktisk ser han ud 

som om han lige er stået op af graven. Han er 
allerede begyndt at rådne. Han har et stort hul i siden 
af næsen, som er en kraftbyld, der har ædt sig igen- 

nem, advr. Han hoster, harker og spytter, lugter, hal- 

ter, bander, og er generel frastødende. Spyt evt. på en 

af spillernes sko for at virke utiltalende. 

Lad nu være med at gøre ham mere mistænksom end som så, for han er en oplagt skurketype 

  
Pen preussiske undersøger 

Soa ebiem Schwerber 

at gå efter. 

Skomager Sorensen 
Det eneste lig der er dukket op igen, efter at han er blevet røvet fra kirkegården. Fundet 1 

voldgraven efter at være blevet skudt af en soldat. Se "Rygtet om skomageren i voldgraven.” 

Veben 1 scenarrel 

      

  

  

  

  

  

  

  

  
      

1. Slal in fant erige vær m odel 1769 

2. Sægerriffel. model 1765 

3. SL arpskytt egevær m odel 1189 

  

  

  

  

  

Sabel for officerer model 1789 
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Fistolmodel 1772



  

Peder Thyssen 

Egenskaber 

  

Udstråling 14 

Logik 10 

Fantasi 9 

Fysik 7 

G. sans 6 

Behændighed 7 

Færdigheder 
Købmandskab 14 

Værdiansætte 8 

Første hjælp 12 Ba ggrun d 

Medicin 10 Peder er født i Helsingør i 1748. Han er søn af profes- 

Kemi 6 sor K. Thyssen, en forholdsvis kendt læge og vidensk- 

Psykologi 7 absmand indenfor medicinvidenskab, der har under- 

Religion 7 vist på Kjøbenhavns universitet. Peder har selv gået 

Ride 8 på universitetet i 5 år, hvor han studerede medicin 

Køre vogn 10 som hovedfag til han var 24 år. Dog måtte han holde 

Strigle hest 17 op på universitetet, pga. en skandale med en læres 

Tale hovedet af folk 8 konc… Denne hændelse medførte at Peder måtte 

Fægtning 6 søge væk fra hovedstaden og fandt i Fredericia et 

Skyde med flintevåben 7 passende fristed. Det er nu 18 år siden Peder kom til 

byen. Han har i mellemtiden opbygget en købmands- 

forretning, hvor han bl.a. også sælger medicinalvarer Sprog 
Dansk 15 som den eneste autoriserede i byen. Peder læser 

Tysk 7 meget og har et omfangsrigt bibliotek, indeholdende 

Latin 7 forskellige medicinbøger og andre bøger fra hans 

Græsk 9 studietid. 

Personlighed 
Peder Thyssen er en fornuftig og god købmand. Han er forholdsvis veluddannet og driver sin forretning 

professionelt og effektivt. Han ynder at diskutere intellektuelle emner indenfor medicin og videnskab. 

Peder nyder tit at sidde i sit bibliotek og ryge en god pibe tobak. En gang om ugen går Peder ned til 

"kvindehuset” på havnen og lader sig smøre ind i eksotiske olier, hvorefter en pige gør noget ved ham. 

Denne tendens kender ingen så vidt Peder ved, han er meget diskret. 

Fremtoning 
Peder en normal dansk 42 årig mand, har lyst hår og høje tindinger med enkelte skvat grå hår og bla øjne 

med et ubeskriveligt glimt… En rigtig flot fyr der taler med udpræget sjællandsk accent. 

Forhold til medlemmerne af Frimurerlogen 
Peder har det egentlig bedst når han er sammen med skuespilleren Kaspar Rainhard og et glas vin. Det 

er ligesom, der er et usynligt bånd mellem dem. De andre medlemmer har en også et godt forhold til, 

dog mener han, at han er dem intellektuelt overlegen pga. hans uddannelse. Det er kendt at Otte von 

Sachenholdt ryger underlige urter fra Indien, men det taler man ikke om. 

Specielle ejendele | 
Forskelligt Medicin. Medicin- og videnskabsbøger. To personers hestevogn og to heste. Alt hvad der 

forefindes i en 1790”ers købmandsforretning. Våben: Kraftig kårde. 
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Baggrund 
Siden 14 års alderen har Otte von Sachenholt været ved mil- 

itæret, Det meste af sin karriere har han tilbragt i troperne i 

Trankebar i Sydindien. Tiden i troperne tog hårdt på Otte v. S. 

og rundt om sig døde europæerne som fluer, hovedsagelig af 

tropesygdomme, men også af angreb fra de indfødte. Det sidste 

ar Otte v. S. var i kolonierne blev også han angrebet af feberen. 

Han nåede dog hjem, stærkt svækket. Pga. hans erfaring inden- 

for koloniområdet blev han senere ansat af Det danske asiatiske 

Kompagni, hvor han arbejdede i mange år som rådgiver. Men 

hans helbred sagde til sidst stop og han måtte trække sig 

tilbage. Otte v. S. ligger ofte i sengen og har kronisk hoste om 

vinteren. Hans helbred er ustabilt og han tager meget medicin, 

uden dog at ville erkende sine svagheder. Troperne har bragt 

Otte v. S. mange gode minder og han har mange små indiske 

figurer og indfødt kunst. I 1782 fik han tildelt en let tjans ved 

garnisonen i Fredericia som militæruddanner. Hans rang er 

infanterimajor. 

Otte v. S. har et meget dårligt helbred, men vil ikke indrømme det overfor nogen, ikke engang sig selv. 

Han er ungkarl, men har dog haft flere prominente damebekendtskaber gennem tiden. Han er en mil- 

itærmand, uden tvivl, han har oplevet sit både på de lange skibsrejser, men også 1 kampe mod de vilde 

og uciviliserede indfødte i Sydindien. Han er IKKE syg, sygdom er et svaghedstegn og rekrutter skal 

bare ud og løbe. For at dæmpe smerterne fra det dårlige helbred ryger Otte v. S. nogle stimulerende 

urter, Et vidunderligt stof fra Indien, som gør livet lettere, en del sjovere og måske kortere. Pga. af indta- 

glese af stoffet lider Otte v. S. af humørsvingninger, der ofte forvirrer rekrutterne og andre mennesker, 

Fremtoning 
Otte er en 59 år, høj, tynd, gråhåret, brun øjet, ældre herre. Hans holdning er rank og hans tale og gan- 

gart er sofistikeret, men han kan ikke skjule sin magre krop, der tydeligt bærer præg af det dårlige hel- 
bred og brugen Indiske urter. Han bærer altid uniform. 

Forhold til medlemmerne af Frimurerlogen 
Otte v. 5. er ikke knyttet særligt til nogen i ordnen. Han har været i logen i 8 år, men er forholdsvis uen- 

gageret, sikkert pga. sygdom og urter. Til trods for det, har han en stor pligtfølelse overfor logen, det lig- 

ger i hans officersæreskodeks. Det er alment kendt i logen at han indtager sære indiske urter. 

Specielle ejendele 
Masser af souvenirs fra sin tid i Trankebar, koloniuniform med tropehjelm, indisk krumsabel. Forskelligt 

thé og urter. En smuk sort hingst. Våben: Infanterisabel, Pyntesabel, Flintepistol, Flintebøsse.



  

Frans Dessau 

   
Egenskaber 

Udstråling 8 

Logik 9 

Fantasi 7 

Fysik 7 

6. sans 13 

Behændighed 14 

Færdigheder 
Lytteevne 12 STOR 

Bogholderi 8 Baggrund 

Handel 14 Frans er Huguenot (Reformert). Af samme grund flygtede han 

Fransk jura 10 hans familie fra Paris for over 30 år siden. Hu uenotterne og hans familie fra g 

Køre vogn 8 dér blev forfulgt af katolikkerne og af den franske konge. Frans 

Ride 7 flygtede med sin kone Antoinette til Brandenburg på dramatisk 

Landbrug 10 vis, hvor bl.a. hans broder og dennes familie blev brutalt 

Tobaksavl .…. 16 myrdet af kongens mænd. I Brandenburg (Preussen) levede 

Kristen Religion 13 Huguenotterne under forholdsvis fredelige vilkår, men blev 

Stoppe pibe 17 undertrykt religiøst. Men en dag kom der gode nyheder fra 

Fægtning 7 menighedens rådmand, Huguenotterne havde fået lov til at 
Skyde med flintevåb 9 …… …… . . 

y 2 nt en bosætte sig i Fredericia, med den betingelse af de skulle drive 

landbrug. Dette var Frans og hans familie meget glad for, for 

hvis der er noget Huguenotter er gode til, så er det landbrug. Sprog 
Fransk 17 Specielt er Frans en dygtig tobaksavler. I Frankrig har Frans 

Dansk 10 set megen elendighed, og han har endelig fundet et fredeligt 

Tysk 6 fristed i Fredericia, til ham, hans familie og hans tobaks- 

planter. 

Personlighed 
Frans er en retskaffen, mild og troende mand. Han tror på retfærdighed, Gud og tobakplanter. Han 

elsker sin kone, sine børn og sine tobaksplanter. Han har store forhåbninger for Frankrig efter revolutio- 

nen sidste år og håber at han en dag kan vende hjem til et fredeligt liv i Paris. I det hele taget elsker 

Frans meget, eller prøver på det. Han tror stadig på det gode i mennesket og mener man burde forhan- 

dle og tale mere om ting, før de udvikler sig til krig og vold. Det holder desværre ikke altid, for der gem- 

mer sig en vis blodtørst inderst inde i Frans, fra dengang han så sin broder blive dræbt. Gift med 

Antoinette og har 3 børn. 

Fremtoning 
Frans er 50 år, mørklødet, har brune øjne, sort hår og en stor høgenæse, Han er kraftigt bygget, har grove 

hænder og store fødder. Han er ikke særlig høj og tilmed duknakket, hvilket gør ham endnu mindre. 

Forhold til medlemmerne af Frimurerlogen 
Han elsker sine venner i Frimurerløgen, de har lært ham dansk, givet ham mange gode råd og så er de 

respektable borgere i byen. Egentlig bruger han logen til egen vinding, idet den egentlig ikke appellerer 

til Huguenottelæren. Det er kendt i logen, at Otte von Sachenholt indtager sære indiske urter. 

Specielle ejendele 
Om halsen har Frans et Huguenotkors. Han ejer mange specielle fine tobakssorter, en del af Calvins 

lærebøger, en ældgammel bibel (det gamle testamente), sin farfars lommeur, 2 arbejdsheste, en arbe- 

jdsvogn og en lille hestevogn med trækhest. Våben: En gammel fransk daggert. 

ze 

Kaspar Rainhard 

Egenskaber 
Udstråling 16 

Logik 7 

Fantasi 12 

Fysik …— 10 

6. sans 9 

Behændighed li 

Færdigheder 

  

Lytte ved døre 9 

Stjæle 12 

Snyde 13 Baggrund |. 
Kunst 9 Kaspar er skuespiller. Men han er også en svindler og tyv. Han er af 

13 tysk afstamning, født i Danmark, og søn af en rig bogholder. Da 

een 7 Kaspar var 20 år tog han til Paris for at blive skuespiller. Men stakkels 

Ride 9 Kaspar fik kun et job på et middelmådigt boulevard teater, idet hans 

Overtale damer 16 fransk var for dårligt. Kaspar vendte da efter nogle år hjem igen og blev 

Psykologi 10 ansat på det Kongelige Teater som skuespiller, hvor han opnåede stor 

Slentre overlegent 15 succes, Hvis det ikke havde været for hans trang til at svindle og 

Snige sig i P låne” andre folks ting, var han sikkert blevet en kendt skuespiller. 

"Tale hovedet af folk 15 Han brugte sit skuespil til at fedte og indsmigre sig hos specielt rige 

Værdiansætte g kvinder, hvorefter han lokkede store summer ud af dem. Ydermere 

Fægtning . 16 lider han af kleptomani, og det var denne kleptomani, der fik ham til 
Fredericia for 11 år siden. Han var blevet inviteret til hofbal, idet han 

havde indsmigret sig hos en indflydelsesrig hofdame. Men han "kom 

til” at stjæle hendes dyrebare broche. Tyveriet blev opdaget, Kaspar 

blev afsløret, og han flygtede. I Fredericia fik han dog hurtigt indsmi- 

Skyde med flintevåben Il 

Sprog 
Dansk 16 ” ori , 

Tvsk 13 øret sig hos borgmesteren og fik bevilling til at åbne et mindre teater. 
sk 

" > 

E k 9 Dette har han nu drevet i 10 år, dog uden den store succes. Med hen- 
'ransk syn til at tilsvindle sig damers rigdom, holder han nu lav profil. 

Personlighed 
Kaspar er lynende intelligent, glad og imødekommende, Han er menneskekender, virker tiltalende og 

charmer sig ind overalt. Hans kleptomani er ikke så udpræget som førhen, men det hænder der smutter 

noget. Han er en god skuespiller og elsker sit job som teaterdirektør. Han er en dameven og kan godt 

lide vin, som han indtager hver dag. 

Fremtoning 
Kaspar ser godt ud, er 39 år, har langt bølget lyst hår og et glimt i hans dybblå øjne. Han er rimelig høj, 

spinkelt bygget og går med rank, let arrogant ryg. Og når han fægter er ikke et øje tørt. 

Forhold til medlemmerne af Frimurerlogen 
Han har det godt blandt brødrene i logen. Han sætter deres venskab højt og det vil han ikke sætte over 

styr med svindlerier. Specielt Peder Thyssen har han et godt forhold til og de mødes ofte udenfor 

"Iogetid” over et glas vin. Det er alment kendt i logen, at Otte von Sachenholt indtager sære indiske 

urter. 

Specielle ejendele 
Makeup. Paryk. Stilfuld garderobe. Ellers ikke noget, for "hvad kommer let, går let.” En hest. 

Våben: 2 Duelpistoler. Kårde. 'Toløbet dunderbøsse (lommemodel - 2 skud på en gang).



  

Victor Bach Johansen 

Egenskaber 

  

Udstråling 7 

Logik 14 

Fantasi 7 

Fysik 13 

6. sans 10 

Behændighed 8 

Færdigheder 
Hundekendskab 16 

Handel 14 

Entreprise H 
Jagt 12 å 

Jura 10 Baggrund 
Køre vogn 11 . ” mm ed TT 

. Victor er fodt i Flensborg og søn af en rig speditør. Han er 
Ride 8 . . Su | 

. uddannet ingeniør og har hele sit liv været i gang med mass- 
Forhandle 12 1 1 ==, . 
, er af arbejde. Han er lidt af en altmuligmand, der ynder at 
Tale hovedet af folk 9 NE i . , 

: drive handel med alt hvad der kan tjenes penge på, deru- 
Værdiansætte 10 . . mere . gs 
E : g dover laver han forskellige entrepriser for det danske militær. 

ægtning Det var netop derfor han kom til Fredericia i 1770. Her blev 
Skyde med flintevåben 13 han ansat som voldbygger ved garnisionen, men fandt hur- 

tigt ud af at byen manglede en god handelsmand. Derfor 

besluttede han at blive i byen, for her var penge at tjene. Sprog 
Dansk 15 Han fik sendt konen og børnene til byen og købte et stort 

Tysk 15 hus. Victor er siden hen blevet en anset borger i byen og 

Tale højt 14 nyder stor indflydelse på byens byggerier. Victor ynder at gå 

på jagt, ofte med hans elskede dobbermænd: Ralf og Tjalfe. 

Personlighed 
Victor er et af de mennesker, der altid har gang i noget og som arbejder hårdt. Han er forretningsmand, 

entreprenør og voldbygger. Han er en mand med faste principper og tror på at tingene har sin faste plads 

og der skal de blive. Han er retfærdig, men hvis han ser sit snit til at komme til hurtige penge, kommer 

ærligheden nogle gange for kort, Hver morgen sætter han stor pris på at sætte gang i arbejdet, specielt 

de voldbyggende straffefanger får en høj verbal medfart. Han er lykkelig gift med sin kone Karen, hans 5 

børn og de to dobbermænd. 

Fremtoning 
Victor er en kraftig 45 årig småfed forretningsmand. Han har brunt hår og blå øjne. Han har røde kinder 

og er hjulbenet, men ser flink ud. Og så har han Fredericias fasteste håndtryk. 

Forhold til medlemmerne af Frimurerlogen 
Victor var en af initiativtagerne til Frimurerlogen. Derfor går han højt op i møderne og ritualerne. Det er 

hans mål at blive stormester. Lauget giver ham mulighed for at komme væk fra arbejdet og tænke på 

andre livsessentielle emner, der ikke indebærer penge. Han har ofte gode og lange samtaler med Pjetre 

Strowesky-Holm om handel. Det er alment kendt i logen, at Otte von Sachenholt indtager sære indiske 

utter. 

Specielle ejendele | 
En æresmedalje for excellent voldbyggeri. 2 dobbermænd. En smuk hestevogn. 4 flotte heste. 

Våben: 2 jagtbøsser. Jagtkniv. 

Tee 

Pjetre Strowesky-Holm 

Egenskaber 

  

Udstråling 11 

Logik 14 

Fantasi 9 

Fysik 9 

6. sans 11 

Behændighed 10 

Færdigheder 
Kartoffelimport 17 

Handel 14 

Statskundskab 15 

Jura 10 

Køre vogn 9 

Ride 9 

Landbrug 11 Baggrund 
Diplomati 13 Pjetre er født i Danmark i 1746 på Falster. Hans halvadelige 

Pibekundskab 14 og kartoffelimporterende fader havde hentet sit "polske 

"Tale hovedet af folk 10 eventyr” hjem til Danmark efter en hjortejagt i det polske. 

Fægtning 7 Senere hen i livet boede Pjetre 12 år i Polen, hvor hans fader 

10 var dansk konsul. Moderen døde i 1776 og Pjetre kom igen 

til Danmark, denne gang for at slå sig ned som kartoffe- 

limportør i Fredericia. I 1778 blev han udnævnt til polsk kon- 

sul. Desværre er Polen, på nuværende tidspunkt, ved at blive 

Skyde med flintevåben 

Sprog 
Dansk 15 . 50. 
Pol |. 15 delt mellem Preussen, Rusland og Østrig-Ungarn, så Pjetre 
olsk : . . ? 

. er bevyndt at starte sin importvirksomhed op igen. 
Hebræisk 13 5) p OP g 

Personlighed 
Pjetre er sidste led i en familie af jødiske kartoffelimportører. Han har stor viden indenfor statskundskab, 

idet kartoffelerhvervet ofte har ført konsulvirksomhed med sig. Han er halv dansker, halv polak og taler 

begge sprog flydende. Han er jøde og går ofte til messe. Hans ægteskab med konen Irmgard gar ikke så 

godt. De kan ikke få børn og da Polen er ved at gå i opløsning, er Pjetre ved at gå tili selvmedlidenhed. 

Han søger derfor trøst i sammenholdet i Frimurerlogen og i piberygning. Han er velovervejet, ordens- 

menneske, ved alt om kartofler og så hader han preussere, russere og østrig-ungarere af et godt hjerte. 

Fremtoning 
Pjetre er normal af bygning, 44 år, sorthåret, brunøjet og krumrygget. Han har feminine træk, går i fint 

tøj, bærer en dyr paryk og pudre sig ofte. Derved prøver han at opretholde sin status af konsul og aris- 

tokrat, selvom Polen i praksis er ophørt med at eksistere. 

Forhold til medlemmerne af Frimurerlogen 
På det sidste er logen begyndt at betyde mere øg mere for Pjetre, Sammenholdet og fællesskabet er efter- 

hånden det eneste positive han har i sit liv. Han har ofte gode og lange samtaler med Victor Bach 

Johansen om handel. Det er alment kendt i logen, at Otte von Sachenholt indtager sære indiske urter. 

Specielle ejendele 
Imponerende samling af polsk porcelæn. Elfenbenspibe. Karet og en flot hest. 3 smukke polske ikoner. 

Våben: Kårde. Elfenbensflintepistol. Jagtbøsse.
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Handoutbeskrivelse 

Det Preussiske Gesandskabsbrev 

Dette brev skal give spillerne et link til Jacobi. Det siger helt klart, at en jøde ved navn Jacobi 

Levin eftersøges. Kan det være samme mand som spillerne er efter ? 
Brevet kan findes/stjæles ved gendarmeriet, hos justitssergent Nissen. Eller man kan lade 
den preussiske agent, Joachiem Schweiber, vise spillerne det, hvis de er helt på vildspor. 

Afskriften 

Afskriften har til formål at indikere overfor spillerne, at der er magi med i spillet. Altså over- 

naturlige kræfter, der kræver ritualer. Samtidig er det nævnt i Notathæftet - fredag d. 13. 

november. 
Afskriften findes i laboratoriet i Vendersgade. Eller i vognlæsset på kærren, sammen med 

Notathæftet og Narmitos I. Starter således: "Ich errufe dich, du Herrscher..” 

Notathæftet 

Som handout er det et stykke papir, men skal indikerer at være et lille hæfte hvori, Jacobi 
holder hans eksperimenter ajour. Notatet forklarer hvor alle gravroverierne er havnet. Søndag 

d. 15. fortæller om Marie. Man kan sparsomt konkludere udfra notatet, at religion kan for- 

purre hans eksperimenter. , 
Notathæftet findes i laboratoriet i Vendersgade. Eller i vognlæsset på kærren, sammen med 

Afskriften og Narmitos I. Starter således: "Søndag 11. October 1790” 

Narmitos I 

Dette er et meget gammelt dokument, skrevet af en græsk troldkarl ved navn Narmitos. Han 

havde selv fingrene i Jeakais Dødeskrift og skrev, ud fra erfaringer med dette, en del prob- 
lemformuleringer. Dette er et af dem. Dette indikere hvordan man kan stoppe eksperi- 

menterne, nemlig ved hjælp af tro. 
Narmitos I starter således: "Det er kommet mig ved lære, at når man bruger Jeakais 

Dødeskrift, skal man være påpasselig omkring ydre.” 
Dokumentet er på oldgræsk og skal oversættes af Peder Thyssen. 
Narmitos I findes i laboratoriet i Vendersgade. Eller i vognlæsset på kærren, sammen med 

Afskriften og Notathæftet. 

Narmitos II 

Dette er også et meget gammelt dokument, skrevet af en græsk troldkarl ved navn Narmitos. 

Han havde selv fingrene i Jeakais Dødeskrift og skrev, ud fra erfaringer med dette, en del 

problemformuleringer. Dette er et andet af dem. Dokumentet har til formål, at vise hvor 
kraftfuld en magtfaktor spillerne står overfor, og hvad det kan udrette. Ydermere udpensler 

== 

det, hvad spillerne skal gøre for at stoppe Jacobi. 
Narmitos II starter: "For at vende tilbage til de religiøse påvirkninger. Det gik op for mig at 
denne messen dagene tidligere, denne...” Og slutter: "Nu herskede jeg i Daarlem - en tid.” 

Ved dokumentet ligger en fransk oversættelse - for nemheds skyld. 

Narmitos II findes i husmandsstedet på Norremarken. 

Mindestenen ved Ullerup Kirkebakke (illustration) 

Der står folgende: 

Ullerup Kirkebakke. 
Fredlose I jer fjæle - i sidste hvilested. 

Gud give, eders sjæle - må eje himlens fred. 

Kirken indflyttet til Fredericia 1654 

Dette har til formål, at jage en skræk 1 livet på spillerne, når de har læst Narmitos II og 
erfaret, at der sker onde ting, når man kombinerer steder med døde mennesker og Jeakais 

Dødeskrift. (ps. stenen er autentisk - wau) 

 



Jer Geebirle Flerren, 

Ølir schrerben an Sånen zir oe Cermutung, OSS ELDEID 10'en, ge— 

sucll von ore Mrandenburgisele Sencdarimeri, ber Sbnen erngelrof- 

Sen, stel in Sbare Sad? beliaust over ber Shrem, Jicdisehbe Sermern— 

de, befirdet 

Da ofreser, Juice vor schwwerem CUerbrechben in unsere Dance ge— 

StrCcLIL wird anfragtl oe MDrandenburgiselie SGencdarmeri, Ourrcl 111728 

dre SJTetrssiele SGesandsehaft ob Ire dre Sirele Lraben solffen, w172se — 

rem Sesancten Joaec CT77? Jchwerber der vor Ler! in oresern Fadlå 

ermiillet NewreLkerten ole in Spløresse des MDrancenburgisele 

Gencdarmert werden kønnien mitziilerlen 

Der nakme von der -gesuclsle, Jarce z5t- Jacobi levn. 

Mir hoffer dass Se 72 Imlæresse V0n (17SELELD Gemernsarmen Jf — 

Zen in ohesem Salle zusammenarberten wolfen. 

IMit freundheherr Grirsse 

  

Doctor Rainkardt von Relillerleben 

 fadr ofe LD? Drancdenburgisehe Gendarmert 

Seneralkonstul Doclør Kairbard vor Aøfferdle. bem 

Der SFetssiebe Sesandseladf? | 

Aopertagen, Jep/ember 2, 1790 

 



ch errufe dick, du Herscher des Totenreichesr 

fck errefe dick, du Herschker des Totennreiches 

cl, deinem miedergelassende "Untertalen, erbitte gebrauch von deint vunderbare Toteskråfte 

let mir eine Cche von deiner macbifulle Kappe 

Lass deine tøtliche Kråfte durch diese Hånde strømmen 

lårs meine Hånde tin Stich von deinem Fingernågel werden 

liss die Schatten des Ventlicbkeiter durch meinem Stirn fliesen 

lars die Totesschallen durch. die geitlosen Dimensienen der Universumi vandern 

Lass mein Stirn eine Spilze von einer deinen Habre sein 

Sende deine Betschafter vom Tolesschalten 

bass meinem Kårper deine sebwarlsen Ålem sein 

let mir dene Kraft in einem Åugenblik des Stilstands des Zeites 

Lass die Tolesschalte meinem Kårper durelfliesen und last deine almåcbtige Kraft die Welt 

durebbrechen. 

Jeahals - Jeahais - Jeahais - Jeahais - erbånre micl elc. 

Handflechen - hoc 

Stirn 

Handflechen - tie 

Stirn 

Handflechen - hkocl 

Torso 

Stirn 

Handflechen - Tie 

Torso 

Stirn 

elc. 

 



Søndag 11. October 1790 
Mit første thsperimert i Freseria fredericia. Har fået d par villige hjælpere. Mangler 

Madis okriklad. Emnet vågnede ikke engang. Mangler mine gamle remedier frå 
Brandenburg. 

Fredag 16. October 17940 
Emnet mere lovende. Brugte for første gang sakrobalsam og det virkede efter bemsigten. 

Emne vågne de og kunne fpemstamme enkelte ord. Som feks. "Gud? er du Gud?" Meget 

morsom for vrid Jacede em bille skræk i livet på Aron, da jeg lod emnet blive 

overbelaste. 

Onsdag 21. October 17940 
Hår su foragt gentagelsen af; Jeahais Dødeshrift. Det virkede på emset, men dt minut d- 
ter jeg endte forbøsmingen forlæsmingen, slavede ofret dog ber og døde hørt tid efter - 

Søndag 1. Noverber 17790 

Emnet startede lovende, men slavede igen hen. Havde endda forøget både pahsomin og 1å- 

hreobalsam, men raltat skudfende. Har bedt brødrene skaffe friskere emner. 

Fredag lardas 1. November 1790 

veg Iron det samme sker her i byen som i Brandenburg. Emnet bar de samme symptomer. 

Først opstemthed og fuld bevidsthed. Senere skøvere Til sidst siddende skapt hvorefter dø- 

Fredadg 13. November 1790 
Ved hjælp af brug af simpel diabolsk (pemmaning, lykkedes det mig at stoppe skavning af 
emnd. Ved yderligere brug af; Jeahais tredje kapitel omkring frasigese af isradlitisk Iro 
Lykkedes det endelig at holde emsmet i hive i 23 timer. Havde en behagelig samtale. Gar 

Ånron en afskrift på Tysk af frarigedlsen så ban hunne være bebjælpelig. Virhede godt. 

Søndag 1S. Noverlber 1790 

Endelig har jeg det. Det er ikke kemikalierne, det er stedet. Fredericis er et dårligt sted 

Gå thaperimertere, jeg har værd d fjols. Det samme i Brandenbing, (lydningereden far 
aL Curopas forfulgte religioner. deg burde have læst Narmitos's problemformulering nøj- 

agtigere. Emmd, en ellers køn pige bal væk, men det betyder intet, jeg rejser ud af; byen, 

 



Det er kommet mis ved lære, at når man bruser Jeakais 
Dødeskrift, skal man være påpasselig omkring ydre 
relisiøse påvirkninger. Jeg blev opmærksom på denne 
problemstilling i Barcehlom. Mit eksperiment mislykkedes 
i sådan en forkastelig srad, at mit raseri ingen ende 
ville tage. Det var senere, jeg lagde mærke til den 
messesang, der åbenbart hele tiden, havde været at høre. 
Vdenfor mit hus lå byens synagoge, og derinde messede 
de simple bønder, som sjaldt det deres liv. Jes hørte en 
masse pladder, omkring frasigelsen af djævlen og al hans 
væsen. De var latterlige. Dog pludselig kom det mig for 
øre, at de nævnte navnet "Jeakais", et navn som disse 
bønder hellere ville dø end sise højt. Det var mig de 
nævnte i deres messen. De havde åbenbart hørt min 
kraftise messen aftnen før, og var skrækslagne. Med g00 
Srund - jeg tilintetgjorde dem alle - de skreg som de 
børn de. beskærer. 

Min senialitet kender ingen srænser. Karitosbtlade 
selvfølselis. Jes har også prøvet noget nyt, jeg har 
nemlig fundet en overlevende fra i sår. En evnesvag 
fårehyrdedrens, der ikke var til messe. Han er fornøjelig. 

Jes elsker mit temperament. Da jeg prøvede et nyt emne 
og i arrisskab hamrede min hånd ned på hendes blege 
bryst utallise sanse, besyndte hun at ånde igen. 

Jes er senial. Da jeg efter mit lille foretagende i 
synasosen jo nu manglede friske emner fandt jeg på 
noset nyt. Får. Min lille tjener kom mig til stor nytte 
her, ikke blot lignede han et får, man han kunne også 
lokke sine artsfæller til sig. Jes strwubeskar et lille lam til 
at starte med. Efter en halv dag, satte jeg tarmene til 
og lod Min nye essens sennemstrømme den lille døde 
krop. Efter endnu en halv dag, begyndte jeg at recitere 
Jeakais's VUmahar ritual. Efter 2 timer mærkede jeg først 
tilstedeværelsen. Først som den plejede, senere stærkere 
ogs stærkere, til sidst skreg min hjerne, det lille lam 
sprællede og sparkede vildt, skodderne sprang op på vid 
sab og Mørket kom. 

 



For at vende tilbase til de religiøse påvirkninger. Det sik 
op for mig at denne messen dasene tidligere, denne 
kraftise tro, naivitet, faktiske havde haft en negativ 
effekt på mit eksperiment. Utroligt at disse simple 
bjersboerne havde forpurret det. Godt det samme - så 
stod vi lige. 

Jeg er nu rejst til Daarlem. Her kender folk mis ikke, og 
jes ved, at her hersker en mindre tro end i Barcehlom. 
Her findes nogle individer, der tilbeder mørket, naive 
skabninser, der ikke ved hvad de sør. Disse naive 
tilbedere lever sodt nok i det skjulte, men deres tro gør 
mis stærkere. 

De holdt til i nogle samle katakombere og de troede jeg 
var djævlen. Alle betingelserne var til stede, emnet var 
fyldt, det var nat, og foran mig var mine tilbedere, 
dybe i deres tro på djævlen og på mig. 

Denne dags slemte de der overlevede aldrig. Det var på 
sin vis smukt. Der sik kort tid, så kom mørket. Den 
ulme luft i katakomberne begyndt langsomt at sætte sig 
i bevæselse. Rummet begyndte at rumle, højere og 
højere, ogs pludselig sprang de ældsamle krypter i tusind 
stykker. Sten og knoglerester spredtes udover mine 
tilbedere. 

Den dag skinnede lyset på min senialitet. Den dag sjorde 
jeg min største opdaselse. Jeg fandt ud af, at Mørket 
fandtes på jorden, i selve den jord, hvor døden i sin tid 
var blevet lagt. For krypten levede, det føltes som om, 
10900 års død blev frigivet på én sang. Mørket kom ud 
ad vægsene, fra sulvet, fra loftet, fra alle sider, krypter 
flækkede og splintrede. Det var pragtfuldt og de mange 
menneskekroppe, der var til stede, blev langsomt udsusget 
for hver dråbe sjælekraft og liv. Mørket sjorde mig ikke 
noset, men jeg lagde heller ikke bogen fra mis. Bossen, 
denne verdens mest kraftfulde bibel, min bog. 

Nu herskede jeg i Daarlem - en tid. 

 



Otte von Sachenholt 

Egenskaber 
Dødens Fristad 

  

Udstråling 7 

Logik 9 

Fantasi 13 

Fysik 6 

6. sans 11 

Behændighed 8 

Færdigheder 
Eksercits 16 

Første hjælp 10 

Gemme sig 8 

M ilitærhistorie 12 

Køre vogn 10 

Ride 8 

M ilitær taktik 13 

Intimidere 10 

Sydindisk mytologi 9 

Fægtning 14 

Skyde med flintevåben 12 

Sprog 
Ø ah) / U er 

PZESMZLE EG SUGE) li   Dansk 15 

Tysk 14 

Tagore 6 

      

Tale ned til rekrutter 17 

Baggrund 
Siden 14 års alderen har Otte von Sachenholt været ved 

militæret. Det meste af sin karriere har han tilbragt i 

troperne i Trankebar i Sydindien. Tiden i troperne tog 

hårdt på Otte v. S. og rundt om sig døde europæerne 

som fluer, hovedsagelig af tropesygdomme, men også 

af angreb fra de indfodte. Det sidste år Otte v. S. var i 

kolonierne blev også han angrebet af feberen. Han 

nåede dog hjem, stærkt svækket. Pga. hans erfaring 

indenfor koloniområdet blev han senere ansat af Det 

danske asiatiske Kompagni, hvor han arbejdede i 

mange år som rådgiver. Men hans helbred sagde til 

sidst stop og han måtte trække sig tilbage. Otte v. S. 

ligger ofte i sengen og har kronisk hoste om vinteren. 

Hans helbred er ustabilt og han tager meget medicin, 

uden dog at ville erkende sine svagheder. Troperne 

har bragt Otte v. S. mange gode minder og han har 

mange små indiske figurer og indfødt kunst. I 1782 fik 

han tildelt en let tjans ved garnisonen 1 Fredericia som 

militæruddanner. Hans rang er infanterim ajor. 

Personlighed 
Otte v. S. har et meget dårligt helbred, men vil ikke 

indromme det overfor nogen, ikke engang sig selv. 

Han er ungkarl, men har dog haft flere prominente 

damebekendtskaber gennem tiden. Han er en militær- 

mand, uden tvivl, han har oplevet sit både på de lange 

skibsrejser, men også i kampe mod de vilde og 

uciviliserede indfødte i Sydindien. Han er IKKE syg, 

sygdom er et svaghedstegn og rekrutter skal bare ud 

og løbe. For at dæmpe smerterne fra det dårlige hel- 

bred ryger Otte v. S. nogle stimulerende urter. Et 

vidunderligt stof fra Indien, som gør livet lettere, en 

del sjovere og måske kortere. Pga. af indtaglese af 

stoffet lider Otte v. S. af humørsvingninger, der ofte 

forvirrer rekrutterne og andre mennesker. 

Fremtoning 
Otte er en 59 år, høj, tynd, gråhåret, brun øjet, ældre 

herre. Hans holdning er rank og hans tale og gangart 

er sofistikeret, men han kan ikke skjule sin magre 

krop, der tydeligt bærer præg af det dårlige helbred og 

brugen Indiske urter. Han bærer altid uniform. 

Forhold til medlemmerne af 

Frimurerlogen 
Otte v. S. er ikke knyttet særligt til nogen 1 ordnen. 

Han har været i logen 1 8 år, men er forholdsvis uen- 

gageret, sikkert pga. sygdom og urter. Til trods for 

det, har han en stor pligtfølelse overfor logen, det lig- 

ger 1 hans officersæreskodeks. Det er alment kendt i 

logen at han indtager sære indiske urter. 

Specielle ejendele 
Masser af souvenirs fra sin tid i Trankebar, koloniuni- 

form med tropehjelm, indisk krumsabel. Forskelligt 

thé og urter. En smuk sort hingst. 

Våben: Infanterisabel, Pyntesabel, Flintepistol, 

Flintebøsse. 

 



Frans Dessau 

Egenskaber 
Udstråling 8 

Logik 9 

Fantasi 7 

Fysik 7 

6. sans 13 

Behændighed 14 

Færdigheder 
Lytteevne 12 

Bogholderi 8 

Handel 14 

Fransk jura 10 

Køre vogn 8 

Ride 7 

Landbrug 10 

Tobaksavl 16 

Kristen Religion 13 

Stoppe pibe 17 

Fægtning 7 

Skyde med flintevåben 9 

Sprog 
Fransk 17 

Dansk 10 

Tysk 6 

Baggrund 
Frans er Huguenot (Reformert). Af samme grund fly- 

gtede han og hans familie fra Paris for over 30 år 

siden. Huguenotterne dér blev forfulgt af katolikkerne 

og af den franske konge. Frans flygtede med sin kone 

Antoinette til Brandenburg på dramatisk vis, hvor bl.a. 

hans broder og dennes familie blev brutalt myrdet af 

kongens mænd. I Brandenburg (Preussen) levede 

Huguenotterne under forholdsvis fredelige vilkår, men 

blev undertrykt religiøst. Men en dag kom der gode 

nyheder fra menighedens rådmand, Huguenotterne 

havde fået lov til at bosætte sig i Fredericia, med den 

betingelse af de skulle drive landbrug. Dette var Frans 

og hans familie meget glad for, for hvis der er noget 

Huguenotter er gode til, så er det landbrug. Specielt er 

Frans en dygtig tobaksavler. I Frankrig har Frans set 

megen elendighed, og han har endelig fundet et fre- 

deligt fristed 1 Fredericia, til ham, hans familie og 

hans tobaksplanter. 

Personlighed 
Frans er en retskaffen, mild og troende mand. Han 

tror på retfærdighed, Gud og tobakplanter. Han elsker 

sin kone, sine born og sine tobaksplanter. Han har 

store forhåbninger for Frankrig efter revolutionen sid- 

ste år og håber at han en dag kan vende hjem til et fre- 

deligt liv i Paris. I det hele taget elsker Frans meget, 

eller prover på det. Han tror stadig på det gode 1 men- 

nesket og mener man burde forhandle og tale mere 

om ting, før de udvikler sig til krig og vold. Det holder 

desværre ikke altid, for der gemmer sig en vis 
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blodtørst inderst inde i Frans, fra dengang han så sin 

broder blive dræbt. Gift med Antoinette og har 3 børn. 

Fremtoning 
Frans er 50 år, mørklødet, har brune øjne, sort hår og 

en stor høgenæse. Han er kraftigt bygget, har grove 

hænder og store fodder. Han er ikke særlig høj og 

tilmed duknakket, hvilket gor ham endnu mindre. 

Forhold til medlemmerne af 

Frimurerlogen 
Han elsker sine venner i Frimurerlogen, de har lært 

ham dansk, givet ham mange gode råd og så er de 

respektable borgere i byen. Egentlig bruger han logen 

til egen vinding, idet den egentlig ikke appellerer til 

Huguenottelæren. Det er kendt 1 logen, at Otte von 

Sachenholt indtager sære indiske urter. 

Specielle ejendele 
Om halsen har Frans et Huguenotkors. Han ejer 

mange specielle fine tobakssorter, en del af Calvins 

lærebøger, en ældgammel bibel (det gamle testa- 

mente), sin farfars lommeur, 2 arbejdsheste, en arbe- 

jdsvogn og en lille hestevogn med trækhest. 

Våben: En gammel fransk daggert. 

 



Kaspar Rainhard 

Egenskaber 
Udstråling 16 

Logik 7 

Fantasi 12 

Fysik 10 

6. sans 9 

Behændighed 11 

Færdigheder 
Lytte ved dore 9 

Stjæle 12 

Snyde 13 

Kunst 9 

Skuespil 13 

Køre vogn 7 

Ride 9 

Overtale damer 16 

Psykologi 10 

Slentre overlegent 15 

Snige sig 12 

Tale hovedet af folk 13 

Værdiansætte 8 

Fægtning 16 

Skyde med flintevåben 11 

Sprog 
Dansk 16 

Tysk 13 

Fransk 9 

Baggrund 
Kaspar er skuespiller. Men han er også en svindler og 

tyv. Han er af tysk afstamning, født 1 Danmark, og son 

af en rig bogholder. Da Kaspar var 20 år tog han til 

Paris for at blive skuespiller. Men stakkels Kaspar fik 

kun et job på et middelmådigt boulevard teater, idet 

hans fransk var for dårligt. Kaspar vendte da efter 

nogle år hjem igen og blev ansat på det Kongelige 

Teater som skuespiller, hvor han opnåede stor succes. 

Hvis det ikke havde været for hans trang til at svindle 

og "låne” andre folks ting, var han sikkert blevet en 

kendt skuespiller. Han brugte sit skuespil til at fedte 

og indsmigre sig hos specielt rige kvinder, hvorefter 

han lokkede store summer ud af dem. Ydermere lider 

han af kleptomani, og det var denne kleptomani, der 

fik ham til Fredericia for 11 år siden. Han var blevet 

inviteret til hofbal, idet han havde indsmigret sig hos 

en indflydelsesrig hofdame. Men han "fkom til” at 

stjæle hendes dyrebare broche. Tyveriet blev opdaget, 

Kaspar blev afsløret, og han flygtede. I Fredericia fik 

han dog hurtigt indsmigret sig hos borgmesteren og 

fik bevilling til at åbne et mindre teater. Dette har han 

nu drevet 1 10 år, dog uden den store succes. Med hen- 

syn til at tilsvindle sig damers rigdom, holder han nu 

lav profil. 

Personlighed 
Kaspar er lynende intelligent, glad og imodekom- 
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mende. Han er menneskekender, virker tiltalende og 

charmer sig ind overalt. Hans kleptomani er ikke så 

udpræget som forhen, men det hænder der smutter 

noget. Han er en god skuespiller og elsker sit job som 

teaterdirektor. Han er en dameven og kan godt lide 

vin, som han indtager hver dag. 

Fremtoning 
Kaspar ser godt ud, er 39 år, har langt bolget lyst hår 

og et glimt 1 hans dybblå øjne. Han er rimelig høj, 

spinkelt bygget og går med rank, let arrogant ryg. Og 

når han fægter er ikke et øje tort. 

Forhold til medlemmerne af 

Frimurerlogen 
Han har det godt blandt brødrene 1 logen. Han sætter 

deres venskab højt og det vil han ikke sætte over styr 

med svindlerier. Specielt Peder Thyssen har han et 

godt forhold til og de mødes ofte udenfor "logetid” 

over et glas vin. Det er alment kendt i logen, at Otte 

von Sachenholt indtager sære indiske urter. 

Specielle ejendele 
Makeup. Paryk. Stilfuld garderobe. Ellers ikke noget, 

for "hvad kommer let, går let.” En hest. 

Våben: 2 Duelpistoler. Kårde. Toløbet dunderbøsse 

(lommemodel - 2 skud på en gang). 

 



Victor Bach Johansen 

Egenskaber 
Udstråling 7 

Logik 14 

Fantasi 7 

Fysik 13 

6. sans 10 

Behændighed 8 

Færdigheder 
Hundekendskab 16 

Handel 14 

Entreprise 11 

Jagt 12 

Jura 10 

Køre vogn 11 

Ride 8 

Forhandle 12 

Tale hovedet af folk 9 

Værdiansætte 10 

Fægtning 8 

Skyde med flintevåben 13 

Sprog 
Dansk 15 

Tysk 15 

Tale højt 14 

Baggrund 
Victor er født i Flensborg og søn af en rig speditor. 

Han er uddannet ingenior og har hele sit liv været i 

gang med masser af arbejde. Han er lidt af en alt- 

muligmand, der ynder at drive handel med alt hvad 

der kan tjenes penge på, derudover laver han forskel- 

lige entrepriser for det danske militær. Det var netop 

derfor han kom til Fredericia i 1770. Her blev han 

ansat som voldbygger ved garnisionen, men fandt hur- 

tigt ud af at byen manglede en god handelsmand. 

Derfor besluttede han at blive 1 byen, for her var penge 

at tjene. Han fik sendt konen og bornene til byen og 

købte et stort hus. Victor er siden hen blevet en anset 

borger i byen og nyder stor indflydelse på byens byg- 

gerier. Victor ynder at gå på jagt, ofte med hans 

elskede dobbermænd: Ralf og Tjalfe. 

Personlighed 
Victor er et af de mennesker, der altid har gang i noget 

og som arbejder hårdt. Han er forretningsmand, entre- 

prenør og voldbygger. Han er en mand med faste prin- 

cipper og tror på at tingene har sin faste plads og der 

skal de blive. Han er retfærdig, men hvis han ser sit 

snit til at komme til hurtige penge, kommer ærlighe- 

den nogle gange for kort. Hver morgen sætter han stor 

pris på at sætte gang 1 arbejdet, specielt de vold- 

byggende straffefanger får en høj verbal medfart. Han 

er lykkelig gift med sin kone Karen, hans 5 born og de 

to dobbermænd. 
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Fremtoning 
Victor er en kraftig 45 årig småfed forretningsmand. 

Han har brunt hår og blå øjne. Han har rode kinder og 

er hjulbenet, men ser flink ud. Og så har han 

Fredericias fasteste håndtryk. 

Forhold til medlemmerne af 

Frimurerlogen 
Victor var en af initiativtagerne til Frimurerlogen. 

Derfor går han højt op i møderne og ritualerne. Det er 

hans mål at blive stormester. Lauget giver ham 

mulighed for at komme væk fra arbejdet og tænke på 

andre livsessentielle emner, der ikke indebærer penge. 

Han har ofte gode og lange samtaler med Pjetre 

Strowesky-Holm om handel. Det er alment kendt i 

logen, at Otte von Sachenholt indtager sære indiske 

urter. 

Specielle ejendele 
En æresmedalje for excellent voldbyggeri. 2 dobber- 

mænd. En smuk hestevogn. 4 flotte heste. 

Våben: 2 jagtbøsser. Jagtkniv. 

 



Pjetre Strowesky-Holm 

Egenskaber 
Udstråling 11 

Logik 14 

Fantasi 9 

Fysik 9 

6. sans 11 

Behændighed 10 

Færdigheder 
Kartoffelimport 17 

Handel 14 

Statskundskab 15 

Jura 10 

Køre vogn 9 

Ride 9 

Landbrug 11 

Diplomati 13 

Pibekundskab 14 

Tale hovedet af folk 10 

Fægtning 7 

Skyde med flintevåben 10 

Sprog 
Dansk 15 

Polsk 15 

Hebræisk 13 

Baggrund 
Pjetre er fodt i Danmark i 1746 på Falster. Hans hal- 

vadelige og kartoffelimporterende fader havde hentet 

sit "fnolske eventyr” hjem til Danmark efter en hjorte- 

jagt 1 det polske. Senere hen i livet boede Pjetre 12 år i 

Polen, hvor hans fader var dansk konsul. Moderen 

døde 1 1776 og Pjetre kom igen til Danmark, denne 

gang for at slå sig ned som kartoffelimportør i 

Fredericia. I 1778 blev han udnævnt til polsk konsul. 

Desværre er Polen, på nuværende tidspunkt, ved at 

blive delt mellem Preussen, Rusland og Østrig- 

Ungarn, så Pjetre er begyndt at starte sin importvirk- 

somhed op igen. 

Personlighed 
Pjetre er sidste led i en familie af jødiske kartoffe- 

limportorer. Han har stor viden indenfor statskund- 

skab, idet kartoffelerhvervet ofte har ført konsulvirk- 

somhed med sig. Han er halv dansker, halv polak og 

taler begge sprog flydende. Han er jode og går ofte til 

messe. Hans ægteskab med konen Irmgard går ikke 

så godt. De kan ikke få born og da Polen er ved at gå i 

oplosning, er Pjetre ved at gå til i selvmedlidenhed. 

Han søger derfor trøst i sammenholdet i 

Frimurerlogen og i piberygning. Han er velovervejet, 

ordensmenneske, ved alt om kartofler og så hader han 

preussere, russere og østrig-ungarere af et godt hjerte. 
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Fremtoning 
Pjetre er normal af bygning, 44 år, sorthåret, brunøjet 

og krumrygget. Han har feminine træk, går i fint tøj, 

bærer en dyr paryk og pudre sig ofte. Derved prover 

han at opretholde sin status af konsul og aristokrat, 

selvom Polen i praksis er ophort med at eksistere. 

Forhold til medlemmerne af 

Frimurerlogen 
På det sidste er logen begyndt at betyde mere og mere 

for Pjetre. Saymmenholdet og fællesskabet er efterhån- 

den det eneste positive han har i sit liv. Han har ofte 

gode og lange samtaler med Victor Bach Johansen om 

handel. Det er alment kendt i logen, at Otte von 

Sachenholt indtager sære indiske urter. 

Specielle ejendele 
Imponerende samling af polsk porcelæn. 

Elfenbenspibe. Karet og en flot hest. 3 smukke polske 

ikoner. 

Våben: Kårde. Elfenbensflintepistol. Jagtbøsse. 

 



Peder Thyssen " Dødens Fristad 
Egenskaber 

  

Udstråling 14 

Logik 10 

Fantasi 9 

Fysik 7 

6. sans 6 

Behændighed 7 

Færdigheder 
Købmandskab 14 

Værdiansætte 8 

Første hjælp 12 

Medicin 10 

Kemi 6 

Psykologi 7 

Religion 7 

Ride 8 

Køre vogn 10 

Strigle hest 17 

Tale hovedet af folk 8 

Fægtning . 6 

Skyde med flintevåben 7   Sprog       Dansk 15 

Tysk 7 

Latin 7 

Græsk 9 

Baggrund Fremtoning 
Peder er født i Helsingor 1 1748. Han er søn af profes- Peder en normal dansk 42 årig mand, har lyst hår og 

sor K. Thyssen, en forholdsvis kendt læge og vidensk- høje tindinger med enkelte skvat grå hår og blå øjne 

absmand indenfor medicinvidenskab, der har under- med et ubeskriveligt glimt… Én rigtig flot fyr der taler 

vist på Kjobenhavns universitet. Peder har selv gået på med udpræget sjællandsk accent. 

universitetet 1 5 år, hvor han studerede medicin som 

hovedfag til han var 24 år. Dog måtte han holde op på Forhold til medlemmerne af 

universitetet, pga. en skandale med en læres kone… Frimurerlogen 
Denne hændelse medforte at Peder måtte søge væk fra . . 

5 Peder har det egentlig bedst når han er sammen med 
hovedstaden og fandt 1 Fredericia et passende fristed. 

2. . . skuespilleren Kaspar Rainhard og et glas vin. Det er 
Det er nu 18 år siden Peder kom til byen. Han har 1 . . . 

ligesom, der er et usynligt bånd mellem dem. De 
mellemtiden opbygget en kobmandsforretning, hvor i . 

andre medlemmer har en også et godt forhold til, dog 
han bl.a. også sælger medicinalvarer som den eneste . 

| deib Peder I h mener han, at han er dem intellektuelt overlegen pga. 
autoriserede 1 byen. Peder læser meget og har et . . 

£ | GDE k indehold de £ kk UI; d; hans uddannelse. Det er kendt at Otte von 
omfangsriet bibliotek, indeholdende forskellige medi- . . 

. 5 5 > Rk > Sachenholdt ryger underlige urter fra Indien, men det 
cinboger og andre boger fra hans studietid. . 

taler man ikke om. 

Personlighed 
Peder Thyssen er en fornuftig og god købmand. Han 

Specielle ejendele 
Forskelligt Medicin. Medicin- og videnskabsbøger. To 

er forholdsvis veluddannet ov driver sin forretning pro- 
> SP personers hestevogn og to heste. Alt hvad der forefind- 

fessionelt ov effektivt. Han ynder at diskutere intellek- . . 
8 . y : es 1 en 1790”ers kobmandsforretning. 

tuelle emner indenfor medicin og videnskab. Peder 

nyder tit at sidde i sit bibliotek og ryge en god pibe . . . 
y , 8 TY8 2 P Våben: Kraftig kårde. 

tobak. En gang om ugen går Peder ned til "kvinde- 

huset” på havnen og lader sig smøre ind 1 eksotiske 

olier, hvorefter en pige gor noget ved ham… Denne 

tendens kender ingen så vidt Peder ved, han er meget 

diskret. 
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Det er kommet mig ved lære, at når man bruger Jcakais Dødeskrift, skal man være påpasselig 
omkring ydre religiøse påvirkninger. Jeg blev opmærksom på denne problemstilling i Barcehlom. 
Mit chuperiment mislykkedes i sådan ca forkastelig grad, at mit raseri Ingen ende ville tage, Det 
Var senere, Jcg lagde mærke til den Mustang, der åbenbart hele tiden, havde været at høre 
Udenfor mit has lå byens Jynagoge, og derinde mersede de simple bønder, som gjaldt det deres liv. 
Jeq hørte en masse pladder, omkring frasigelsen af djævlen og al hans væsen. De var latterlige. 
Dog pludselig Kom det mig for øre, at de nævnte navnet Jcahais", et navn som disse bønder 
hellere ville dø end sige højt. Det var mig de nævnte i deres messen. de bavde åbenbart hørt min 
nraftige-messen aftenen før, og var skrækslagne, Med god grund - Jeg tilintetgjorde dem alle - de 

& skreg som de børn de beskærer, 

Min genialitet kender ingen grænser. Karitosblade selvfølgelig. Jeg har agså prøvet noget nyt, Jcg 
har nemlig fundet en overlevende fra i går. Un evnervag fårchyrdedreng, der-ikke var til MUSE. 
lan er fornøjelig. | 

gm. I 

+ 

v 

| Ry Clsker mit temperament, Da Jeg prøvede et yt emne og I arrigskab hamrede min hånd ned på 
hendes blege bryst utallige gange, begyndte hun at ånde Igen. 

Jeq €r genial. Na jeg efter mit lille foretagende i synagogen Jo nu manglede friske emner fandt Jeg på noget nyt. Får. Min lille tjener kom mig til stor nytte her, ikke blot lignede han et får, man ban 
Kunne også lokke sine artyfæller til sig. Jeg strubeskar ct lille lam til at starte med, Ufter en halv 
dag, satte jeg tarmene til og lod min yt Uren, gennemstrønme den lille døde krop. Cfter endna 
cm halv dag, begyndte jeg at recitere Jeakais's Omahar ritaal. Citer 7 timer mærkede jeg først 
tilstedeværelsen, Først som den plejede, senere stærkere og stærkere, til sidst skreg min hjerne, 
det lille lam sprællede og sparkede vildt, skodderne sprang op på vid gab og Mørket kom.



  

or at vende tilbage til de religiøse påvirkninger, Det gik op for mig at denne messen dagene 
tidligere, denne kraftige tro, naivitet, faktiske havde haft en negativ effekt på mit eksperiment. 
Ctroligt at disse simple bjergboerne havde forpurret det. Todt det samme - så stod vi lige. 

Icq er na rejst til Daarlem. Fler kender folk mig ikke, Og Jeg ved, at her hersker en mindre tro end» 
| Darcehlom. Her findes nogle individer, der tilbeder mørket, naive skabninger, der ikke ved hvad 
de gør. Disse naive tilbedere lever godt nok i det shyulte, men deres tro gør mig stærkere. 

De holdt til i nogle gamle katakombere og de troede Jeg var djævlen. Alle betingelserne var til 
stede, emnet var fyldt, det var nat, og foran mig var mine tilbedere, dybe I deres tro på djævlen 
04 på mig. 

Denne dag glemte de der overlevede aldrig. det var på sin vis smakt. Der gik kort tid, rå kom 
mørket. Den alme laft i katakomberne begyndt langsomt at sætte sig I bevægelse. Fummet begyn- 
dte at rumle, højere og højere, og pladselig sprang de &ldgamle krypter i tusind stykker. Sten og 
mnoglerester spredtes udover mine tilbedere. 

Ben dag skinnede lyset på min genialitet, Den dag gjorde jeg min største opdagelse. Jeg fandt ad 
af, at Mørket fandtes på jorden, i selve den jord, hvor døden i sin tid var blevet lagt. For krypten | 
levede, det føltes som om, 1000 års død blev frigivet på én gang. Mørket kom ud ad væggene, fra | 
gulvet, fra loftet, fra alle sider, krypter flækkede og splintrede, Det var pragtfuldt og de mange | 

— MEnnekchroppe, der var til stede, blev langsomt adsuget for hver dråbe sjælekraft og liv: Mørket 

:— fulde bibel, min DOg. 

Na herskede jeg i Baarlem > en tid. 
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gjorde mig ikke noget, men jeg lagde heller ikke bogen fra mig. Bogen, denne verdens mest kraft- j 
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