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Forord

Hvad fanden er det?
Dette rollespilseventyr er designet til at kunne 
spilles af de fl este typer Fortællere og rollespillere.
Fortælleren kan vælge at vægte det psykologiske 
aspekt, eller hun kan vælge at fokusere på de 
dramatiske opgør i slutningen af fortællingen.
Eventyret kan spilles helt uden regler eller ternin-
geslag, eller man kan bruge Storyteller-reglerne til 
punkt og prikke.
Jeg håber at have skabt en rollespilsoplevelse der 
kan deles af alle, fra den tonstunge Dungeon-turbo-
nørd til den studentikose følelsesfanatiker.
God oplevelse!
Forfatteren.

Plottet

Handlingen kort
Handlingen i Venus Passagen er simpel: HMS 
Endeavour udsendt af den engelske regering for at 
observere Venus passere Solen. Det astronomiske 
særsyn bibringer de ombordværende en kollektiv 
hypnose, der konfronterer alle med deres værste 
frygt, og bringer både skibet og dets besætning i 
livsfare. Efter passagen vender besætningen tilbage 
til virkeligheden igen.

De tre handlingsplaner 
Handlingsplanet er det plan hvorpå fortællingen i 
»den virkelige verden« udspiller sig. Efter fundet af 
et par skibbrudne, går skibets øverstkommande-
rende amok efter tur, og til sidst er skibet uden reel 
ledelse. Besætningen grupperer sig, og to grupper 
prøver hhv. at befri den tidligere kaptajn og at over-
tage skibet.
Det psykologiske plan er det plan hvor karaktererne 
og de andre besætningsmedlemmer udvikler sig 
mentalt, fra det rationelle mod det irrationelle, fra 
trygheden til angsten. Jo længere henne i eventyret, 
jo mere styrer det psykologiske plan.
Drømmeplanet bruges til at understrege psykolo-
gien, og lægge spor ud fra fortiden. Til sidst foregår 
eventyret mere i drømme end i virkeligheden, og alt 
antager drømmens mulige bizarre former.

Tema:
Eventyrets tema er 

frygten for det ukendte, 
og frygten for en selv.
Hvad sker der med 

dannede, civiliserede 
mennesker, når deres 
angst tager over, og 

begynder at styre deres 
handlinger?

Stemning:
Isolationen på skibet 

og den truende uvished 
bør hele vejen i gennem 

give en ubehagelig 
stemning, en følelse af 
ikke længere at være 

herre over sig selv
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Kort synopsis

Anslaget
Vi er ombord på HMS Endeavour på vej syd om 
Ildlandet, 1769. Ombord er en række videnskabs-
mænd og den fremragende kaptajn James Cook.
Søfolkene melder om et uhyggeligt fund i havet: to 
mænd bundet sammen, den ene endnu levende.

Igangsættende plotpunkt
Den overlevende kommer aldrig til bevidsthed, og 
skaber et moment af frygt og overtro hos søfolkene.
Da den skibbrudne endelig dør, sker der mærke-
lige ting med folk ombord. Cook forandres, dernæst 
offi cererne. Noget har gjort dem syge, de ser syner 
og opfører sig underligt for til sidst at bukke under. 
Kaos overtager skibet, mytteri ligger i luften.

Vendepunkt
Efter adskillige ofre viser det sig, at det ikke er en 
sygdom i kropslig forstand – det er en sygdom i 
drømmen, en virus i sindet, en art hypnose skabt af 
de specielle klimatiske forhold og den forestående 
Venuspassage. Alle offi cerer bukker efterhånden 
under, de dør eller bliver taget til fange nederst i 
skibet. Videnskabsfolkene må alliere sig med et 
par brave søfolk for at kontrollen over skibet ikke 
mistes totalt.

Point of no Return
Videnskabsfolkene viser tegn på »infektion« – de må 
snart dø. Samtidig prøver det menige mandskab at 
overtage skibet, de tror selvfølgelig at alle ulykkerne 
kan tilskrives landkrabberne. Lederne af oprøret vil 
befri de tilfangetagne offi cerer, så de
kan bringe skibet sikkert til Tahiti. Lykkedes det, så 
slippes en fl ok psykopater løs.

Klimaks
Nu er infektionen af videnskabsfolkene alvorlig, og 
de skal ikke blot kæmpe med deres egen ondskab og 
frygt i hypnotisk tilstand, de skal også kæmpe mod 
evt. mytterister. Løsningen er at overleve til Venus 
passerer solen hvorefter alle overlevende med et vil 
vende tilbage til det normale, eller at give sig sine 
mareridt i vold og gennemleve disse.
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Karakterer til fortællingen

Alex Buchan
Født 1735 i en lille landsby i højlandet i Skotland. 
Hans forældre døde mens han var barn. Han ved 
ikke hvordan eller hvorfor, hvilket af og til dukker 
op og nager ham. Buchan endte i Oxford, hvor han 
studerede lidt kunsthistorie og maleri, samtidig 
med at han tjente til livets ophold ved at male folks 
portrætter eller deres huse og haver. Det var i Oxford 
han blev bekendt med Joseph Banks.
Buchan søger hele tiden grænser for sin personlige 
formåen og udholdenhed. Hvor meget smerte kan 
han udholde før han kollapser? Han føler en vis 
tilfredsstillelse ved ydmygelse og anden form for 
mishandling. Buchan ved, at det vil blive opfattet 
som perverst, men han er normal. Han er normal!
Buchan er klovnen, narren, fjolset, der hele tiden 
laver sjov og gør sig selv og andre til grin. Han 
hader, tilsyneladende, sorg og smerte, og vil gerne 
se ud som om han forsøger at holde modet oppe på 
sine medmennesker.
Buchan frygter mest af alt at blive forladt, ladt 
tilbage, ladt i stikken. Buchan er epileptiker og 
lider af sjældne anfald. Som regel udløses de af en 
stresset situation, hvor der ikke synes nogen mulig 
løsning.

Carl Solander
Født 1733 i Pitea, Nordsverige. Sendes til London på 
anbefaling af Linnaeus, den berømte svenske viden-
skabsmand. 1764: Assistent ved British Museum. 
1765: Møder Joseph Banks ved middag hos Lady 
Anne Monson.

Det faktum, at Buchan 
er epileptiker, kan 
bruges mere eller 

mindre, Det kan bruges 
til at mistænkeliggøre 

ham overfor andre 
personer ombord, 

Måske kan der opstå en 
interessant diskussion 

om hvad det egentlig er 
han fejler. Som fortæller 
kan man lade Buchan 
få et anfald i stressede 

situationer

Solander er den søde, 
stille og retskafne 
person. Nogen vil 

måske sige blåøjet men 
han er faglig kompetent. 

Derfor er det bedste 
modspil til Solanders 
karakter at anfægte 

hans faglige kunnen, at 
stille spørgsmålstegn 
ved hans oprigtighed 

osv.
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Solander er en medløber, der aldrig ville turde tage 
styringen. Han følger til enhver tid den stærkeste 
personlighed, og hader ustabilitet og kaos. Til 
gengæld er han en stor støtte for holdet som sådan. 
Solanders temperament er moderat, og han undgår 
at lyve eller på anden måde kompromittere sig selv. 
Samtidig er han opmærksom på hvad andre gør og 
mener, og prøver at følge trop så længe det ikke går 
imod hans ærlighed. Solander frygter allermest, at 
hans egen personlighed skal forsvinde, og han har 
ofte mareridt om hvordan han bliver tvunget til at 
handle imod sin overbevisning.

Charles Green
Født 1726 i Reading, ikke langt fra London. Faderen 
var protestantisk præst for et lille samfund, og det 
1å i luften hele Greens barndom at han skulle blive 
til noget stort. Green har gået på de bedste skoler 
penge og indfl ydelse har kunnet tilvejebringe. Tidligt 
fattede han interesse for verdensrummet og stjer-
nerne og valgte videnskabens vej. For nuværende er 
Green den største britiske astronom.
Alt kan blive bedre hvis man holder fred og fi nder 
sandheden. Den rationelle, deducerbare sandhed 
forstås. Retfærdighed er sandhedens udgangspunkt. 
Green hader inderst inde skænderier og uoverens-
stemmelser. Ortodoks, konservativ, tingene har det 
bedst med at forblive som de er. Forandring må 
forhindres, og derfor fremstår Green som en reak-
tionær gammel stivert.
Green frygter mest af alt at skulle blive tvunget til at 
gøre noget lovstridigt eller umoralsk.

Herman Spöring
Født 1730 i Åbo. Finland. Studerede medicin ved 
universitetet i Åbo i Arene 1748-53. Faderen var 
professor i medicin samme sted. Efter Åbo stude-
rede Spöring kirurgi i Stockholm. Senere kom han 
til London, hvor han blev ansat som Banks person-
lige sekretær.
Spöring er svag og uduelig, og holder sig i live ved 
at tjene en stærk personlighed, som f.eks. Banks. 
Til gengæld er han trofast som få, og der er ingen 
grænser for hvor dybt han vil synke for at gøre sin 
herre tilfreds. Spöring gør alt for at skjule sit sande 
jeg, han tror på at hvis nogen ved noget om ham er 
det muligt for dem at skade ham. Viden er magt, og 
dem der kender dig, kan skade dig. Derfor påtager 
Spöring sig gerne en falsk personlighed for at sløre 
sit rigtige jeg.
Spöring frygter allermest at blive afsløret, at måtte 
fremvise sit sande jeg.

Joseph Banks
Født 1743 i London. Fødes i Argyle Street, 
Westminster. 1744: Søster Sarah Sophia fødes. 
1752: Elev ved Harrow. 1756: Elev ved Eton. 1760: 
Kommer til Christ Church College i Oxford. 1761: 
Faderen, William Banks, dør. 1764: Arver stor sum 
penge efter sin fader, køber hus i Burlinton Street, 
London. 1765: Møder Solander ved middag hos Lady 
Anne Monson. 1766: Optages i Royal Academy. 
1766: Med på søfart fra London - New Foundland og 
retur. 1767: Hjem fra søfart. På trods af sine mange 
studier, har han aldrig bestået en eksamen, der er 
altid kommet noget i vejen. Banks vil altid være 
foran med det sidste nye, det piner ham at høre om 

Green er den gamle 
erfarne autoritet. 

Han forventer, at folk 
omkring ham accep-

terer dette uden diskus-
sion, hvilket de natur-
ligvis ikke gør. Green 
har nogen fortrængte 
hændelser med fra 
sin barndom, hvor 

faderen gjorde ting, 
som Green har puttet 

væk i den dybeste 
afkrog af bevidstheden. 
Hvad det konkret er for 
hændelser, er historien 
uvedkommen, antyd-

ningen og uvisheden er 
nok!

Spöring er den af karak-
tererne der har den 

mindste autoritet, derfor 
bør han måske spilles 
af en rollespiller med 

god selvtillid. 
Han har også homo-

seksuelle erfaringer fra 
tidligere, og tiltrækkes 
stadig mest af sit eget 

køn.
Spöring er måske 

den følelsesmæssigt 
sværeste karakter at 

Banks er manden der vil 
gøre hvad som helst for 
at opnå videnskabelig 
anseelse, måske lige 
bortset fra at lade sig 

styre af andre!
Han er den eneste 

karakter med maritim 
erfaring.
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en opdagelse fra en anden. Enten er man i front, 
ellers er man nul og niks.
Banks er optændt af drømmen om at fratvinge 
virkeligheden dens hemmeligheder, og måske blive-
berømt for en eller anden vigtig opdagelse. Hans 
værste frygt er netop at blive snydt for en sådan 
opdagelse.
Banks er kun med som såkaldt videnskabelig leder 
fordi han har røven fuld af penge og har betalt 
10.000 pund for det. Han er dog seriøst interesseret 
i naturvidenskab og ønsker at gøre sit navn kendt 
for eftertiden, f.eks. ved at få opkaldt nye plante-
arter eller dyreracer efter sig. Med sig på Endeavour 
har han sine to Greyhounds, Sibylle og Maggie.

Sidney Parkinson
Født 1745 i Edinburgh. Parkinsons fader var 
brygger, og ingen velhavende mand. Først blev 
Parkinson udlært som uldvarehandler, men hans 
talent for at tegne var åbenlyst, et talent der bragte 
ham til London. Her tiltrak hans farvestrålende 
plancher af blomster og frugter sig opmærksomhed 
fra botanikere og andre natureksperter, heriblandt 
Joseph Banks.
Parkinson har en indre trang til at vinde for enhver 
pris, det er selve sejrens sødme der giver ham en 
rus. Livet er en kamp, samfundet er opdelt mellem-
tabere og vindere. Æd eller bliv ædt. Han er en 
udmærket samarbejdspartner så længe gruppen 
har kontroverser og meningsforskelle. Parkinson 
ønsker at skabe ting af vedvarende værdi, smukke 
tegninger, korrekte illustrationer af alverdens blom-
ster og dyr.
Parkinson frygter mest af alt at fejle eller tabe.

Regler og virkemidler

Rollespil uden terninger?
Venus Passagen er designet til at blive spillet uden 
brug af terninger, og eventyret kan også spilles helt 
uden brug af regler hvis Fortælleren og spillerne er 
med på det.
Såfremt et minimum af regler er ønskværdige, 
så vil jeg anbefale White Wolfs egne »automatic 
succes«-regler, som fi ndes i alle Storyteller-grund-
bøgerne. Automatisk succes går kort fortalt ud 
på at Fortælleren fastsætter en sværhedsgrad 
som sædvanligt. Spilleren kombinerer, også som 
normalt, de attributter og evner der er brug for, 
og hvis karakteren har lige så mange »dots« som 
sværhedsgraden, er der opnået en marginal succes. 
Spilleren kan vælge at bruge et Viljestyrkepoints, 
enten hvis karakteren ikke har »dots« nok, eller en 
højere grad af succes er ønskværdig. Spilles der med 
automatisk succes, er det nødvendigt at »oplade« 
viljestyrken hver nat, og generelt bruge lidt lavere 
sværhedsgrader end sædvanligt, se sidespalten.

Ombord på et skib
Der er mange mennesker på meget lidt plads, og de 
små snævre kahytter og rum under dæk er i konstant 
bevægelse, alt efter vejret. Derfor er privatliv meget 
svært at opnå, hvilket kan gå især landkrabber på 
nerverne. Gør fl ittigt brug af lyde og lugte, og under-
streg de ubehagelige og trange forhold.

Parkinson er en 
sammensat person. 
På en gang konkur-
rencemenneske og 
skaber af smukke 

kunstværker. Han er 
den eneste karakter der 
står umiddelbart foran 
indgåelse af ægteskab 
når han vender tilbage, 
så hans tanker er ikke 
kun omkring skibet og 

ekspeditionen.

Anbefalede sværheds-
grader når der spilles 

med automatisk succes:
Rutine: 4

Standard: 5
Udfordrende: 6

svært: 7
Ekstremt svært: 8

Umuligt?: 9
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Rejsen indtil nu

Fem måneder til søs
Rejsen med The Endeavour Bark, som skibet rettelig 
hed, tog sit udgangspunkt august 1768.
13. september nåede man Madeira, hvor en matros 
ved et uheld røg med ankeret til bunds og druk-
nede. Her tog man også rigelige mængder vin 
samt fersk kød, frugt og grønsager ombord. Hele 
vejen sydpå arbejdede videnskabsfolkene med at 
indfange, dissekere, katalogisere, konservere og 
tegne alskens havdyr og fugle. Skibet anløb den 
portugisiske koloni Rio de Janeiro for at indtage 
vand og proviant. Her nægtede vicekongen at tro på 
at Cook og hans skib vitterligt var udsendt af den 
engelske konge, og det førte til en del forviklinger.
7. december forlod Endeavour Rio og efterhånden 
som Kap Horn nærmede sig, blev vejret stadig værre, 
storme rasede og kulden tog til. Den 12. januar 
befandt skibet sig ud for Terra del Fuego, Ildlandet, 
et øde og trist landområde, hvor Banks forlangte at 
få lov at indsamle planter. Skibet lagde til i Bay of 
Good Succes og man foretog hele to ekspeditioner. 
Den sidste ekspedition løb ind i problemer, da det 
begyndte at sne kraftigt og Buchan, maleren, fi k et 
epileptisk anfald. Gruppen måtte tilbringe natten 
på Øen, og to negertjenere omkom i kulden.

1. Kapitel

Kort overblik
1. kapitel er starten på eventyret, det anslag der 
skal fange spillernes opmærksomhed, og give dem 
mulighed for at lære deres karakterer at kende. 
Kapitlet foregår om eftermiddagen, torsdag den 1. 
februar 1769 og slutter natten til den 2. februar. 
Spillerne skal også have at vide hvor deres respek-
tive karakterer er »indkvarterede« på skibet. Se 
»HMS Endeavour« side 66.
Handlingen begynder i Cooks kahyt, og sættes i 
gang af fundet af to sammenbundne mænd i havet. 
Fundet udløser et længere fl ash-back der præsen-
terer spillerne for deres karakterers første møde. 
Det viser sig efterfølgende at en af de fundne mænd 
er levende! Dette udløser en vis uro på skibet, og 
giver karaktererne lejlighed til at rollespille og møde 
besætningen på skibet, se »Bipersoner«, side 47 ff.

I kaptajnens kahyt.
Vi er ombord på HMS Endeavour på vej syd om 
Ildlandet, 1769. Det er den torsdag den 1. Februar 
1769, og karaktererne er sammen med kaptajn 
Cook og offi cererne Hickes og Gore ved at indtage et 
måltid bestående af Sauerkraut og kødsuppe. Vejret 
er stille, så skibet bevæger sig med rolige svaj. Cook 
beretter endnu engang om surkålens velsignelser 
på sørejser, og understreger sin genialitet ved at 
have fundet på at inddrage surkål i søfolkenes kost. 
Han fortæller hvorledes sygdom normalt hærger 
skibe der er på længere sørejser, og hvordan syge 
mænd er til stor fare for de raske ombord – ikke 

I karakterbeskrivel-
serne til spillerne er 

de enkelte karakterers 
opfattelse af turen indtil 
nu skrevet som noter.

Fortælleren bør 
gennemlæse spillernes 
materiale i det mindste 

en gang.
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bare pga. moralen, men også fordi en syg mand 
ikke kan udføre sine pligter, og derfor bebyrder sine 
raske kammerater med tillægsopgaver.
Prøv at få karaktererne til at deltage i denne debat, 
for at lade spillerne »smage« lidt på karakterernes 
personlighed. Hickes og Gore er tavse med mindre 
de bliver direkte adspurgt. Hvis samtalen ledes hen 
på noget som optager videnskabsfolkene specielt, 
vil Cook afbryde og bringe sit eget emne op igen.

Fundet i havet
Under middagen banker det på kahytsdøren, og 
stewarden Richard Orton træder ind. Brug lejlig-
heden til at beskrive hvordan der ikke engang i 
skibets største kahyt er ståhøjde. Han undskylder 
overfor de tilstedeværende, og fører derpå en 
lavmælt samtale med kaptajnen. Kaptajnen sender 
stewarden væk igen, og beretter, at udkigspo-
sten tilsyneladende har fået øje på en skibbruden 
fl ydende i havet. Han beder Hickes om at tage sig 
af sagen, og Hickes rejser sig og går. Karaktererne 
kan godt få lov til at følge med umiddelbart, men 
hvis de ikke gør, så vender Hickes kort efter tilbage, 
middagen er nu nået til indtagelsen af appelsiner, 
og meddeler, at han mener kaptajnens tilstedevæ-
relse på dæk er påkrævet.
Oppe på dækket er alle ombordværendes opmærk-
somhed rettet mod noget i havet. Ikke langt fra 
skibet fl yder kroppene af to mænd i det stille vand, 
mændene er bundet sammen med kraftig tovværk. 
Af søfolkenes almindelige snak kan karaktererne 
udlede, at dette for hundrede år siden var måden 
at straffe mordere til søs på: morderen blev bundet 
sammen med sit offer og kastet overbord! Mændene, 

der ser meget døde ud, fanges med bådshager og 
hives op på dækket. Det er et grufuldt syn: begge 
mændene bærer typisk matrostøj, og den ene mand 
er stærkt opløst af opholdet i vandet, den anden er 
sært nok mindre medtaget. Omkring den opløste 
matros’ hals er bundet et lommetørklæde med 
»HMS Nightingale« broderet på. Så snart navnet 
Nightingale nævnes, spilles det første Flash-back.

Flash-back: Selskab med maskine
Formålet med fl ash-back’et: at lægge et par skjulte 
spor om, at der før i tiden er sket et andet skib (HMS 
Nightingale) noget frygteligt i forbindelse med en 
rejse syd for 40. breddegrad. 
Stor fest hos The Honorable Mrs. Elisabeth Carlisle, 
til stede er karaktererne der første gang skal hilse 
på den berømte kaptajn Cook. 
Festen foregår i familien Carlisles mondæne resi-
dens i udkanten af London. Beskriv stedet som 
overdoseret med krystal-lysekroner, skinnende 
trægulve, kæmpe malerier og gobeliner på væggene, 
overdådige borde med frugt og mad af den mest 
dekadente art: hele svin anrettede med æbler og 
druer, blå hele fi sk lagt i sære mønstre og hele 
fasaner osv. Et større orkester spiller musik i den 
ene ende af balsalen. Brunstigt påklædte herrer og 
damer sværmer rundt mellem hinanden. Herrerne 
er iført pudrede parykker og vifter alle sammen med 
hvide lommetørklæder. Damerne er iført kæmpe 
pladskrævende balkjoler. Bare tænk på en balscene 
fra en musketerfi lm: Jo værre jo bedre. Enkelte af 
karaktererne er naturligt nok lidt uvante med den 
overdådige luksus, andre igen trives i bedste velgå-
ende.



Venus Passagen

18

Venus Passagen

19

Mr. Green, astronomen, står sammen med Banks 
(der jo, til Greens store fortrydelse, er den videnska-
belige leder på togtet) og James Cook. Lad Banks 
introducere hhv. Solander og Spöring til Cook, 
og lad Green om de to sidste. Her må gerne rolle-
spilles!
Pludselig klapper værtinden i hænderne (hvor 
udsøgt dekadent) og præsenterer selskabet for 
aftenens overraskelse: videnskabsmanden Timothy 
Reeves der vil fremvise sin fantastiske automat: 
en maskine der forestille en skriver siddende ved 
et bord. Automaten skal tegne HMS Endeavour 
på et stykke papir. Timothy Reeves er en lille tynd 
og krumbøjet herre med langt pjusket hår samlet 
i en hestehale. Han taler med en, i det mindste 
forunderlige videnskabsmænds vedkommende, høj 
pibende stemme, og nærmest råber da han fjerner 
klædet der indtil nu har skjult maskinen. Maskinen 
forestiller overkroppen af en mand siddende ved 
et lille bord med en blækpen i hånden. På bordet 
ligger et stykke hvidt papir og et blækhus. Figuren 
har en stor turban på hovedet og et sort overskæg, 
alt sammen meget eksotisk. Reeves nyder et øjeblik 
forsamlingens anerkendelse inden han sætter 
maskinen i gang med et tryk på bagsiden af skri-
verens ryg. Der lyder klik og raslen fra tandhjul og 
kæder, og adskillige af de tilstedeværende damer 
kommer med små nervøse hvin, da skriverens højre 
hånd begynder at bevæge sig, fører pennen hen i 
blækhuset og begynder at kradse på papiret. Der er 
helt stille i salen, kun lyden af pennespidsen mod 
papiret høres.
I lokalet er en tjener som mistede sin elskede bror 
i forbindelse med omtalte Nightingales togt for 7 år 

siden. Den fantastiske automat tegner et skib der 
skulle have været Endeavour, men skibet er HMS 
Nightingale (det skyldes naturligvis at Reeves kun 
havde tegninger af Nightingale da han program-
merede maskinen) hvilket genkendes af tjeneren, 
der stormer frem mod automaten og griber fat 
ompapiret. Et øjeblik stirrer det målløse selskab på 
tjeneren der råber »Nej! Nej! Det er skibet, skibet. 
Ah! Ikke det! Ikke det!« osv. Automaten får fat i 
tjenerens hånd og holder den fast i stedet for papiret 
og begynder at skrive HMS Endeavour direkte på 
huden. Tjeneren skriger da pennespidsen gennem-
trænger oversiden af hånden og blanderblæk med 
det frempiblende blod. Skrig, skrål, panik. Fok iler 
til hjælp, Reeves river sig i håret og skriger som en 
vanvittig (det typiske »Mit livsværk, han ødelægger 
mit livsværk«-videskabsmandssludder). Automaten 
vælter før eller siden og smadres i tusinde stykker 
mod gulvet. Indeni farer tandhjul og kæder rundt. 
Tjenerens hånd er lemlæstet af tatoveringen, og 
mange damer er dejset omkuld i besvimelse. Klip til 
skibet igen!

Det levende lig
Tilbage på dækket af Endeavour, hvor det meste af 
besætningen stirrer på de to sammenbundne mænd. 
Cook virker nu stærkt interesseret i ligene, han er 
jo bl.a., sendt ud for at undersøge Nightingales 
forsvinden, og beder folkene om at »klare skibet« og 
tilkalde Monkhouse, skibslægen. Synet på dækket 
er absurd: to mænd, parallelt sammenbundne, den 
ene opløst af død og vand, så tovene sine steder 
har gnavet sig gennem huden og ind til knoglerne. 
Øjenhulerne er tomme sorte huller og læberne er 
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krænget væk fra de slidte tænder. Den anden ikke 
nær så medtaget, men dog skind og ben og forrevne 
klæder. Der lyder en svag stønnen fra mandens 
mund og et sug af gys går gennembesætningen. 
Manden lever! 
Monkhouse kommer til syne, sørger for at få manden 
skåret fri fra den døde og beordrer ham båret under 
dæk. Cook henvender sig til en eller fl ere af karak-
tererne og spørger dem om deres mening. 

Uro blandt de menige 
Søfolkene ombord protesterer lavmælt og mener at 
det hele er et dårligt varsel. En kan huske legenden 
om spøgelsesskibet der sejler rundt i Sydhavet. 
Nogle af folkene henvender sig til en eller fl ere af 
karaktererne hvis disse har vist venlighed overfor 
matroserne og spørger dem til råds. De menige 
forlanger at den døde får en værdig begravelse og at 
den overlevende smides ud til hajerne igen! Det er 
oplagt, at karaktererne skal holde et møde omhæn-
delsen, gerne fl ere, og helst skal de komme med 
forskellige forklaringer til Cooks store irritation.

Råddent tang
De indsamlede eksemplarer af noget kæmpe-tang 
rådner i lasten og indhyller i løbet af dagen skibet i 
en sødlig stank. Stanken ligger som en dyne overalt 
under dæk, og Cook beordrer tangen smidt over-
bord, uanset evt. protester fra karaktererne. 

Lyde i natten
Flere af karaktererne opdager nogen »snige« sig 
rundt på mellemste dæk efter der er ro ombord, 
dvs. efter 20.30. Hvis nogen af dem smugkigger 

ud fra deres kahyt, kan de ikke se nogen, men 
der var ganske rigtigt nogen derude: det var lægen 
Monkhouse, på vej til et seksuelt besøg hos premi-
erløjtnant Hickes. Kort tid efter kan vågne karak-
terer hører dæmpede stønnelyde fra Hickes kahyt. 
Hvis nogen af dem drister sig til at banke på, vil 
døren lidt efter blive åbnet af en bedrøvet Hickes 
i natskjorte, der fortæller, at han drømte. Bag 
døren står Monkhouse, så fortæl spilleren, at hans 
karakter kan lugte et eller andet bekendt, men ikke 
ved hvad det er. Næste gang karakteren møder 
Monkhouse på tæt hold, får han at vide, at nu er 
lugten der igen. Det er Monkhouses pudrede krops-
lugt.

Vejret forværres
Natten over bliver vejret værre og værre, det blæser 
op med iskold kuling og slud, og bølgerne vipper 
Endeavour frem og tilbage. Karaktererne vækkes 
gentagne gange ved at ting falder på gulvet i deres 
kahyt, eller de selv støder armen eller hovedet ind i 
skibssiden.
Den navnløse overlevende er blevet lagt i et lille 
lukaf på nederste dæk, hvor også Monkhouse har 
sit eget lukaf, og Cook har forlangt, at der løbende 
er to marinesoldater til at holde vagt udenfor den 
overlevendes dør.

Bipersoner
Her i starten er der god mulighed for at få sig et par 
venner og/eller fjender blandt besætningen, lige-
ledes er det vigtigt at hovedpersonerne får mulighed 
for at rollespille to og to med deres respektive posi-
tive forbindelser. Benyt enhver lejlighed til dette, 
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især i begyndelsen af eventyret. Det er vigtigt, at 
især de bipersoner der kommer ud for ting og sager 
i eventyrets løb introduceres, så spillerne kommer 
til at kende dem, evt. holde af dem.
Richard Hughes: Gode venner med Spöring. Hvis de 
to »elskende« (?) får et tæt forhold, er Hughes en god 
person at bruge til at få enkelte af karaktererne til 
at gøre noget bestemt.
Tom Jones: Skibsdreng-klicheen. Få karaktererne 
til at involvere sig i hans person.
Robert Molyneux: Springer overbord i kapitel 3, 
men lad ham allerede nu dukke op med sin frygt for 
dyr. Han frygter Banks’ hunde, og ser altid rotter 
under dæk. Lad ham være troværdig.

2. Kapitel

Kort oversigt
2. kapitel foregår fredag den 2., lørdag den 3. og 
søndag den 4. februar. Fredagen er uden de store 
begivenheder, men skal bruges til at gennemleve en 
typisk dag til søs, og lære skibet lidt bedre at kende. 
Natten til den 3. dør den overlevende, og samme 
nat gennemlever karaktererne endnu et fl ashback. 
Cook begynder at opføre sig underligt, for til sidst at 
gå grassat. Herefter overtager Hickes kommandoen. 
Om natten besøger Monkhouse atter Hickes, der 
går amok og hugger Monkhouses hånd af. Derefter 
overtager Gore kommandoen. Søndag udebliver 
Gore fra gudstjenesten og fi ndes død i kaptajnens 
kahyt. Aaarggh!

Den daglige rutine
Fredag er dagen hvor den ugentlige rutine er 
omlægning af lasten (om daglige rutiner ombord: 
se ‘Endeavour«, side 66). Gennemgå i store træk 
dagens gang ombord på skibet. På et passende tids-
punkt efter kl. 12.30 spilles følgende scene:

Lyde fra Cooks kahyt
Denne lille scene skal kun antyde de problemer 
karaktererne vil komme ud for senere. På et givet 
tidspunkt høres højlydte stemmer fra kaptaj-
nens kahyt, Cook råber op om at lade ham være 
i fred o.lign. Hvis der bankes på døren fortsætter 
Cook uanfægtet, og hvis døren åbnes, ses det, at 
kaptajnen er alene i sin kahyt. Han kommer lettere 
fortumlet til sig selv igen og spørger personerne der 
er kommet ind i hans kahyt hvad der er galt.
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Resten af dagen
Kan bruges til at rollespille karaktererne imellem, og 
til at udbygge evt. kontakter karaktererne og biper-
soner imellem. Den overlevende er under streng 
bevogtning, og kan kun tilses med Cooks godken-
delse – og hvis man har en god grund. Lykkes det 
at komme ind til staklen, så ligger han blot livløs 
hen og er døden nær. Man kan også forhøre sig om 
spøgelsesskibet, og få at vide, at Nightingale var 
udsendt med nøjagtig samme mission, dvs. obser-
vere Venuspassagen, i 1762. Ingen hørte nogen-
sinde til skibet igen. Meeeget mystisk og urovæk-
kende.

Flashback: Hypnose og drømme
Dette fl ash-back skal slå fast, at man ikke helt skal 
tro på de rationelle kendsgerninger man oplever. 
Ved denne lejlighed oplever karaktererne både at 
blive hypnotiserede og at drømme hver for sig. Flash-
back’et skal foreskrive karakterernes rædsomme 
oplevelser senere hen i eventyret, men også antyde 
en udvej: at gå imod angsten, og at Venus-passagen 
her en betydning. Tilbage ved festen hos Elisabeth 
Carlisle er roen efter automat-uheldet genoprettet, 
og aftenens andet højdepunkt er mystikeren Ibrahim 
Mahvadna, der vil sætte forsamlingen i trance. Mrs. 
Carlisle præsenterer med vanlig sans for teatralske 
optrin den verdenskendte (ingen ved hvem han er) 
hypnotiseur og mesmeriker.

Mahvadna lader taget på den prægtige balsal 
forsvinde, og udenfor ses en stjerneklar nat, og 
langsomt sænker nattens stjerner sig så alle til 
sidst er omgivet af dem. Første del af hypnosen er 

fælles, men senere bliver den individuel, her gør det 
ikke noget, at spillerne er klar over den hypnotiske 
tilstand så tør de måske lidt mere. Hele selskabet 
er nu ude i himmelrummet og kan se hverandre stå 
på det bare sorte ingenting, der er ingen lyde eller 
lugte, heller ingen kulde. Langt ude til venstre ses 
en blå kugle (Jorden), mod højre en kæmpe ildkugle 
(Solen). Imellem dem kommer en lille kugle til syne 
(Venus), der forvandler sig til en smuk, nøgen 
kvinde med fl agrende hår for øjnene af hver enkelt 
hovedperson. Herfra spilles resten af drømmene 
individuelt, se afsnittet »Drømme«, side 42.

Den overlevende dør
I løbet af natten til den 3. februar sover den over-
levende skibbrudne ind. Dette meddeles til karak-
tererne og offi cererne ved morgenmaden. Cook vil 
begrave vedkommende allerede om formiddagen, så 
hurtigt som muligt. Kort efter kl. 0900 samles alle 
mand på dæk til ceremonien. Den døde er svøbt 
i hvidt klæde, og ligger på et bræt ved rælingen. 
Stemningen ombord er på nulpunktet, der er uro i 
mændenes blikke og himlen formørkes for til sidst 
at være mørk violet. Verden er frisk og kold. Før 
kaptajn Cook træder frem for at stede den døde 
til hvile, er der dødsstille på skibet. Kun lyden 
af blæsten, de blafrende sejl og skibets slag mod 
bølgerne høres. Idet Cook tager sin trekantede hat 
af, lyder et fjernt skrig fra en albatros. Pludselig er 
det som om Cook kommer i tanke om noget, han 
tager sin hat på igen og går med faste skridt ned 
under dæk. Der opstår lidt forvirring, og hvis ikke 
karaktererne gør noget for at gennemføre begra-
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velsen, så gør løjtnant Hickes det. Hvis nogen følger 
efter Cook, så går han til sin egen kahyt og vil ikke 
forstyrres. »Smitten« er nu meget alvorlig. Efter 
en kort tale vippes liget i det hvide klæde udover 
rælingen og lander i vandet med et højlydt plask, 
og forsamlingen opløses. Enhver ombord vil kunne 
bekræfte det uhørte i at forlade en ceremoni som 
Cook gjorde det, og enkelte søfolk vil antyde tvivl 
om Cooks greb om situationen: Kvartermesteren 
Orton, Monkhouse, kanoneren Forwood og sejl-
mageren Ravenhill. Offi cererne, rorgængeren og 
sergeant Edgcumbe er loyale overfor deres kaptajn 
til det sidste.

Det er galt med Cook
Om eftermiddagen, søfolkenes fritid, iler Cook på 
dæk og kaster om sig med modstridende og unød-
vendige ordrer: reb sejlene, kast ankeret, lad kano-
nerne osv. Han råber hysterisk at skibet kommer 
nærmere (han ser Nightingale i horisonten), og bliver 
generelt voldelig hvis han modsiges. En kaptajn er 
eneherskende på et skib, så hvornår der skal skrides 
til handling er op til karaktererne, men til sidst giver 
Cook ordre til at tømme indholdet af lasten i havet 
for at sejle hurtigere, feberhed og med brændende 
øjne. Hvis fortælleren ønsker vold, så kan Cook jo 
gribe en sabel og fægte vildt, eller en pistol og såre 
en af karaktererne eller en sømand. Vigtigst af alt er 
at Cook tages til fange uden skrammer, da han har 
betydning senere i eventyret. Herefter overtager løjt-
nant Hickes kommandoen, hvilket er signalet til, at 
også han rammes af »sygdommen«. Resten af dagen 
går med, at vejret forværres, der kommer hvide 
toppe på bølgerne. Luften fyldes med kold regn der 

af og til slår over i slud. Hver gang nogen er på dæk, 
så beskriv de ubehagelige forhold.

Hickes Mareridt
Om natten blæser det voldsomt op, og det er svært 
at falde til ro i kahytterne. Karaktererne rystes 
omkring i deres for små senge, deres ting falder på 
gulvet, hele skibet er et levende og støjende kaos.
Monkhouse besøger atter Hickes. Hickes er imid-
lertid angrebet af ’sygdommen«, så han ser lægen 
som sit værste mareridt. Det kommer til slagsmål 
hvor Hickes næsten hugger lægens ene hånd af 
med sin sabel. Hvis ikke karaktererne inden da har 
foretaget sig noget, så bør Monkhouses voldsomme 
skrig få dem til det. Ude i den lille gang vakler 
lægens korpus hen ad gangen. Hans silkebukser 
sidder nede om anklerne på ham og hans skjorte 
står åben. Inde under er han nøgen. Hans ene hånd 
dingler slapt fra blotlagte muskler og blodet fl yder 
henover træværket. Inde i kahytten svinger Hickes 
vildt med sin sabel, og han kan let komme til at 
skade eventuelle indtrængende. Hickes kan over-
mandes eller marinesoldaterne kan tilkaldes.
Monkhouse lægges stærkt såret til ro, og sekond-
løjtnant Gore øjner sin chance: Hickes sættes fast 
for overfald på lægen, hvilket ikke er svært at over-
bevise nogen om, da han er rimelig sindssyg at høre 
på. Herpå fl ytter Gore ind i de kommanderende offi -
cerers kahyt. Gore skjuler overhovedet ikke sin fryd 
over situationens udvikling.

Gudstjeneste med forfald
Næste dag, søndag den 4. februar, blæser det kraf-
tigt, havet er råt og frygtindgydende med store 
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rullende bølger. Kl. 0900 er det tid for den ugentlige 
gudstjeneste,
Før den ugentlige gudstjeneste prøver løjtnant Gore 
at overtale en af karaktererne (den karakter han 
kommer bedst ud af det med) til at holde en lille 
prædiken med lidt åndelig og moralsk ballast til den 
dårlige stemning ombord. Forhåbentlig accepterer 
en af dem, og efterhånden samles folkene til cere-
monien. Den eneste der ikke kommer, er Gore.
Gore kæmper med sin egen angst i kaptajnens 
kahyt, og til sidst vælter han om på dørken stærkt 
blødende af de mange sår han har tilføjet sig selv 
med en ituslået romfl aske. Her fi ndes han af den 
eller dem der sendes ned for at hente ham. Hvem 
skal nu have kommandoen?

Bipersoner
Fortsæt med at lade karaktererne udbygge kend-
skabet til bipersonerne fra 1. og 2. kapitel, men 
begynd at introducere nye. Her er et par forslag: 
John Gathey: Bådsmand, der senere vil prøve at 
samle folk til at befri Cook. Han er ikke vellidt af 
mandskabet.
Stephen Forwood: Kanonér, der sammen med et 
par sympatisører vil stjæle våben og tage magten 
over skibet mandag den 5. februar. Han må gerne 
være et røvhul.
William Perry: Overtager Monkhouses bestilling 
efter denne er blevet såret. Perry vil læne sig meget 
op ad videnskabsfolkenes bedømmelse, pga. af hans 
uerfarenhed. God til at give initiativet til karakte-
rerne med.
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3. Kapitel

Kort oversigt
3. kapitel foregår søndag den 4. og mandag den 5. 
februar. Hvem der vælges til øverstkommanderende 
efter Gore er lidt op til spillerne, men sagen er, at 
den nyvalgte kommandør ret hurtigt bukker under 
for »sygdommen« i sit sind. Så snart smarte karak-
terer gætter på, at det er noget der rammer magt-
hierarkiet ovenfra og ned, går sygdommen udover 
rorgængeren (han vil i hvert fald ikke blive valgt til 
ny kaptajn). Så er den teori ødelagt! Nu får viden-
skabsfolkene en mere aktiv rolle med at fi nde ud af 
hvad der er galt. Der må undersøges, opstilles hypo-
teser og teorier. Mandskabet begynder at gruppere 
sig, drevet af frygten for en dødelig sygdom, mytteri 
forberedes.

Grønne tunger?
Nu begynder rygterne om en smitsom sygdom at 
brede sig, og sandt at sige, så tyder alt da også 
derpå. Hvis de angrebne undersøges, viser der sig 
et svagt grønligt lag på deres tunger (indbildning?), 
hvilket naturligvis er rent gejl fra fortællerens side. 
De grønne tunger er til for at kunne spille på viden-
skabsfolkenes tiltagende paranoia, Er den medbragt 
af den overlevende? Eller af de mange eksotiske 
plante- eller dyrearter i lasten? Videnskabsfolkene 
må undersøge, opstille hypoteser og komme med 
svar. Hvem der end overtager kommandoen, 
rammes med det samme af »hypnosen«, hvilket 
gerne skulle lede spillerne til at forstå at det ikke er 
en fysisk sygdom.

Hvis karaktererne arrangerer en masseundersø-
gelse af besætningen, så står det fortælleren frit 
at udvælge de stakler der har grønlige tunger, 
vælg gerne en eller to af karaktererne også. De 
grønne tunger skal bruges til at oppiske paranoiaen 
ombord.
Så snart spillerne gætter på at det er noget der 
rammer hierarkiet ovenfra og ned, lader man 
følgende hændelse optræde:

Molyneux hopper af
På et tidspunkt af sin vagt rammes også rorgænger 
Molyneux af hypnosen, og hans angst for dyr over-
tager ham. En af Banks’ hunde spadserer hen 
overdækket, og Molyneux ser hunden som et fælt 
monster fra det værste mareridt. Han slipper roret 
og kæmper råbende og skrigende om hjælp med den 
forbavsede hund. I virkeligheden slår han hunden 
til plukfi sk, men i hans egen vision vokser hunden 
blot til et større og større monster, og til sidst kaster 
staklen sig ud over rælingen og drukner hurtigt.

Hvem er med hvem?
De tre øverste offi cerer er enten døde eller interne-
rede, frygten for en dødelig sygdom hærger skibet og 
folkene ombord begynder så småt at gruppere sig. 
En gruppe med bådsmand Gathey i spidsen ønsker 
Cook tilbage som kaptajn, en anden gruppeanført 
af kanoner Forwood planlægger at plyndrevåbende-
potet og overtage skibet, og en tredje igen støtter sig 
til de autoriteter der nu engang er ombord. Dog gør 
ingen af grupperne alvor af det før sent i eventyret, 
dvs. når det er passende dramatisk.
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4. Kapitel 

Kort overblik
4. kapitel foregår natten til og på selve den 6. februar. 
Tempoet i eventyret sættes i vejret hen i mod den 
forestående slutning. Indtil videre har karaktererne 
ikke vist tegn på »sygdoms«-angreb, men nu er tiden 
inde. Som fortæller står det frit at vælge hvem eller 
hvilke karakterer der først rammes. Efterhånden vil 
hele skibet glide over i en delvist fælles hypnose. 
Denne nat stilner vejret markant af, vinden lægger 
sig og havet ligeså. Stilhed før storm.
Sidst på natten til den 6. bryder en lille gruppe 
anført af bådsmanden ind til Cook og prøver at befri 
ham. Måske lykkes det, måske ikke. Senere, lige 
efter solnedgang, prøver kanoner Forwoods oprørs-
gruppe at tage magten på skibet med våben i hånd. 
I begge tilfælde kan det komme til voldsom konfl ikt. 
Det er ikke meningen, at eventyret skal dreje over 
i gidseldrama, disse hændelser skal blot skærpe 
problemerne yderligere.

Tilbage til mareridtet
Nu glider hovedpersonerne gradvist ind i en hypno-
tisk tilstand, hvor deres værste anelser bliver 
reelle. Bed på dette tidspunkt alle spillerne om at 
nedskrive deres karakterers personlige opfattelse af 
situationen, med mulige forklaringer osv. Dette skal 
bruges i scenariets afsluttende fase.
Tror en af hovedpersonerne, at det er det saltede kød 
der er smittekilden, ja så er det i hans drøm eller 
hypnose »rigtigt«, dvs. at alt tyder herpå. En anden 
hovedperson mener måske, at det er en svamp der 

Bipersoner
Cook er taget til fange, Hickes og Gore ligeså (måske 
dræbt eller sårede?), Monkhouse er hårdt kvæstet 
og Molyneux druknet. Måske har skæbnen også 
været hård ved en eller fl ere af karaktererne.
På dette tidspunkt i eventyret vil meget afhænge 
af, hvordan spillergruppen har spillet deres karak-
terer, hvilke bipersoner de har knyttet sig til eller 
hvordan deres indbyrdes forhold har udviklet sig. 
Det er netop charmen ved rollespil, og nu er det 
resten af eventyret meget op til fortælleren hvad der 
sker hvornår. Alle bipersoner kan bruges, og bør 
om nødvendigt, til at indgå i det psykologiske spil 
ombord.
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angriber hjernen. I så fald bør fortælleren udnytte 
dette mest muligt fremover i eventyret. I nødsfald, 
så lad en karakter have grøn tunge, eller lad fl ere 
karakterer se det samme skib i horisonten, men når 
andre kigger er det der ikke.

Befri kaptajn Cook
Anført af bådsmand John Gathey prøver en lille 
gruppe på 10 mand (vælg selv fra mandskabslisten) 
at befri kaptajn Cook for at han skal genoprette roen 
på skibet. Gathey prøver forinden at kontakte de af 
karaktererne han stoler mest på. Måske Green, evt. 
Parkinson eller Solander. Hvis du som fortæller kan 
få en eller fl ere af karaktererne med på ideen, er 
det perfekt. Hvis Cook på dette tidspunkt besøges, 
fremstår han rolig og fattet. Ønsker ingen af karak-
tererne at deltage, befrier Gathey-gruppen Cook 
sidst på natten. Cook vil i løsladt tilstand opføre 
sig vanvittigt og se fjender overalt, ikke mindst vil 
han prøve at skaffe Banks og Buchan af vejen. 
Marinesoldaterne kan alarmeres og forhindre befri-
elsesaktionen. Cook er indespærret i en lille kahyt 
midt i skibet. Udenfor døren står konstant to mari-
nere på vagt. Gathey og hans sympatisører sniger 
sig ind på vagterne og uskadeliggør dem meget 
støjende, så støjende, at karaktererne ovenover kan 
høre håndgemænget. Hvis nogen af dem ønsker at 
tage affære, vil de stå ansigt til ansigt med 10 seje 
matroser: en ulige kamp.
Hvis det lykkedes at befri Cook, vil Cook tidligt 
ommorgenen forklare, at han igen har overtaget 
skibet. Han vil være rolig og tillidsvækkende for 
de fl este ombord. Men de mest følsomme karak-
terer (dem fortælleren har udvalgt til at blive ramt 

af hypnosen tidligt) vil se en gal og vanvittig mand 
med strittende hår, sindssyge øjne og nærmest 
fråde om munden. Spil evt. Cooks tale af to gange: 
en gang med dem der ser ham tillidsvækkende, og 
en gang med dem der ser ham som gal. Under alle 
omstændigheder overbeviser Cook marinerne og de 
fl este andre ombord. Dog ikke kanonér Forwood og 
hans mænd.
Cook vil i købet af dagen foretage sig vanvittige 
ting, straffe folk uden grund med pisk og kølhaling, 
og især vil han være opsat på at få uskadeliggjort 
Banks og Buchan, selv eller ved andres hjælp.

Brothers in arms
Stephen Forwood, der er kanoner ombord, vil 
samle en lille gruppe våbenglade matroser, bryde 
ind i våbendepotet og tiltvinge sig magten ombord. 
Skibsdrengen Tom ved selvfølgelig besked om 
planerne. Våbendepotet befi nder sig bagerst i 
skibet, hvor kun offi cerer kommer, så alene tilste-
deværelsen af menige, hvis der er sådanne iblandt, 
bør vække mistanke. Aktionen fi nder sted umiddel-
bart efter solnedgang, og bliver uomgængeligt blodig 
- måske overmandes mytteristerne. Måske bemæg-
tiger de sig en del af skibet.
Planen lyder som følger: Forwood går sammen med 
5 mand af sted for at hente geværer, håndvåben og 
ammunition. Derefter vil de tage den øverstkom-
manderende, dvs. måske Cook, til fange og slæbe 
ham op på dækket, hvor han vil blive surret fast 
foran en af de små kanoner. Derefter vil en gesandt 
blive sendt hen til sergeant Edgcumbe, og marinerne 
vil blive bedt om at afl evere deres våben, hvilket de 
går ind på. Alt sammen roligt og meget diskret. Er 
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fortælleren til vold og action, kan man lade en af 
karaktererne opdage tyvene sammen med en lille 
deling marinesoldater. Hvis ikke planen forpurres af 
denne eller hin grund, vågner skibet om morgenen 
til nye magthavere, der forlanger, at lasten tømmes 
og skibet søger havn omgående. Signal til afslut-
ningen.

5. Kapitel

Kort overblik
Kapitel 5 foregår om formiddagen, den 7. februar, 
og er eventyrets afslutning. Alle ombordværende 
gennemlever en slags drømme-klimaks, der når 
højdepunktet kort før Venus passerer mellem Solen 
og Jorden. Karaktererne kan prøve at undvige drøm-
mene, eller begive sig ind i dem. Under de omstæn-
digheder »vågner« alle igen og kan iagttage Venus 
glide henover solskiven.
I denne fase af eventyret er det vigtigt, at alting 
antager bizarre og underlige former således, at ingen 
af spillerne er i tvivl om, at der er noget rivende 
galt. Samtidig skal hele slutfasen spilles med korte 
hektiske klip, hurtige skift fra den ene karakter til 
den anden. Selvom det bliver ret individuelt til slut, 
bør det alligevel spilles samlet, så hele gruppen får 
fornemmelsen af hektisk mareridt.

Undvige mareridtet:
Hypnosen ombord på Endeavour er nu total, intet 
er virkeligt. Derfor kan karaktererne komme til at 
gøre ting, gå amok, dræbe et besætningsmedlem 
eller hverandre, hoppe overbord mm. Fortælleren 
må her sørge for at fornemme om den enkelte spiller 
er med på at det hele syrer lidt ud. Hvis ikke, så 
spil med den eller de spillere der gør modstand på 
følgende måde: lad som om deres karakterer vandrer 
omkring på skibet som i virkeligheden, iagttagende 
det kaos der er: folk kæmper medusynlige fjender, 
taler med sig selv eller ting, Lad dem tro, at de er 
uden for hypnosen, og få dem helst til at gøre et eller 
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andet dumt eller umoralsk! Lad små detaljer fra 
deres indledende drømme indgå, se »Drømme« side 
42: Banks f.eks. går ind i sin kahyt og træder derpå 
ind i forelæsningssalen hvor han modtages af lægen 
med skalpellen, og igen hvis han vender om og går 
ud! Lad drømmebilledet forsvinde kort før personen 
panikker. Når tiden er inde, det er helt og holdent 
op til fortælleren, oplever alle den første fælles drøm 
med kvinden, Venus, der svæver i luften og glider 
bort, forvandler sig til en kugle og forsvinder mellem 
Jorden og Solen. Alle ombord er tilbage på skibet 
i virkeligheden, det er højlys dag og havet er blik-
stille. Se »Efterspil«.

Ind i mareridtet:
De af karaktererne, som fortælleren fornemmer 
er »med« på at gå ind i drømmen, oplever nu en 
fortsættelse til drømmene i 2. kapitel. Nu kan 
der ageres i drømmen, der kan tales med andre 
personer, øves vold eller andet. Fra dette øjeblik er 
de »fanget« i drømmen og kan ikke slippe ud før det 
ubehagelige er gennemlevet. Drømme slutningen 
spilles sammen med de andre spillere, og der skal-
skiftes mellem de enkelte karakterer, så alle lever 
med i hinandens drømme.

Joseph Banks
Banks ender med at ligge på båren, dissekeret 
(snasket affære) og lægen fortæller hvorledes han 
(lægen!) var på tur med Cook og observerede Venus-
passagen og bla. bla, bla. Drømmen slutter når 
Banks rejser sig fra båren og angriber lægen.

Alex Buchan
Buchan kan betragte øksehuggene fra vuggen og 
forsøge at kravle væk mens nogen ihjelslår parret i 
huset. Han er nu et umælende barn, der kun kan 
skrige og sige underlige lyde! Morderen afslutter sit 
blodige forehavende og efterlader den nu hjælpeløse 
unge på gulvet, døren smækker og der bliver helt 
stille...

Carl Solander
Solander kan nu tale med de tilstedeværende i 
drømmen, men de tiltaler ham blot med forkerte 
navne, »... åh, om forladelse Mr. Jones, det gør mig 
særdeles ondt...« osv. indtil han trækker pistolen og 
skyder.

Herman Sporing
Spörings første drøm gentager sig med den lille 
forskel, at han og kæresten nu er nøgne. Hvad enten 
Spöring vælger at redde sine notater eller kæresten, 
så tropper et følge op i det gerne. Drømmen slutter 
når Spöring højlydt indrømmer, at han elsker fyren 
el. lign.

Sidney Parkinson
Parkinson ender igen på skafottet, men nu stiller 
hans far ham en lille opgave: »Er du skyldig eller 
uskyldig. Gæt det rigtige svar og red livet!« Begge 
svarmuligheder er forkerte og staklen bliver hals-
hugget.

Charles Green
Green når muligvis at få sin far væk fra kvinden, 
men under alle omstændigheder står han tilbage 
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og ser på hende. Hendes kjole er fl ået i stykker, så 
hendes ene bryst er og hendes lår er blottede. Det 
kribler i Green for at komme til at røre, bare røre. 
Når han gør det, slutter drømmen.

Efterspil
Hvad enten hovedpersonerne vælger den ene eller 
anden vej, ender de tilbage til skibet, helbredt for 
hypnosen, ser en sort plet glide ind over solskiven 
og opdager, at alle andre også er blevet normale. 
Vejret er solrigt med blå himmel og moderat vind. 
Såfremt Cook lever, kan han overtage kommandoen 
igen og sejle skibet sikkert til Tahiti.
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Drømme

Forklaring til drømmene:
Første gang karaktererne drømmer, er ved fl ash-
backet med hypnotisøren ved den store fest hos 
Elisabeth Carlisle, og drømmene skal spilles indi-
viduelt efter den fælles intro. Når første del er over-
stået vender alle tilbage til skibet igen. Det står 
Fortælleren frit, at bruge en eller fl ere elementer fra 
drømmene på passende, dramatiske tidspunkter, 
dvs. efter kapitel 4. 
2. del spilles fælles med hurtige, bratte skift mellem 
de enkelte personers drømme for at opnå størst 
mulig stressfaktor.
Samtidig må en eller fl ere andre karakterer gerne 
»optræde« i drømmen.

Banks drøm
Banks ser på en videnskabelig forelæsning om en 
hidtil ukendt sygdom, og da lægen fjerner lagenet, 
ser han sig selv liggende på en båre. Pludselig ser 
han det hele nedefra, og lægen hæver en skalpel. 
Banks kan ikke røre sig, og ser lægen føre skalpellen 
ned i hans bryst så blodet sprøjter ham i ansigtet 
og på hans fi ne tøj. Publikum klapper. Banks ender 
med at ligge på båren, dissekeret (snasket affære) 
og lægen fortæller hvorledes han (lægen!) var på 
tur med Cook og observerede Venus-passagen og 
bla, bla, bla. Tilhørerne kan være besætningen på 
Endeavour, og lægen kan være Green. 
2. del: Frygten for at blive snydt for en opdagelse.

Buchans drøm
Buchan oplever hvorledes han bevæger sig mod et 
hus det er som om han kender, går ind og fi nder et 
ungt par bøjet over en vugge. Han har en skovøkse 
med. Parret har ingen ansigter, og Buchan ser hvor-
ledes de løfter et sovende barn op af vuggen, og nu 
føler han en ubændig trang til at ihjelslå dem. Kort 
før øksen rammer første gang, ser han pludselig det 
hele nedefra, gennem barnets øjne! 
2. del: Frygten for at blive forladt.
Buchan kan betragte øksehuggene fra vuggen og 
forsøge at kravle væk mens nogen ihjelslår parret i 
huset. Han er nu et umælende barn, der kun kan 
skrige og sige underlige lyde! Morderen afslutter sit 
blodige forehavende og efterlader den nu hjælpe-
løse unge på gulvet, døren smækker og der bliver 
helt stille. Her kan morderen være Parkinson eller 
Cook. 

Solanders drøm
Solander er til fornemt selskab, men ingen synes 
at kunne se ham. Han overhører konversationer 
der tilsviner hans person, heldigvis har han en 
pistol under frakken. Han oplever hvorledes et par 
herrer disputerer hvorvidt Solander betalte eller 
truede Linneaus til at sende ham til England. Hvis 
Solander prøver at bryde ind med tale, så lyder der 
blot løgne om ham selv ud af hans mund. 
2. del: frygten for at ens egen personlighed 
forsvinder. 
Solander kan nu tale med de tilstedeværende i 
drømmen, men de tiltaler ham blot med forkerte 
navne, »... åh, om forladelse Mr. Jones, det gør mig 
særdeles ondt...« osv. indtil han trækker pistolen 
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og skyder. De tilstedeværende er besætningen på 
Endeavour, og de folk der taler værst om Solander 
er Herman Spöring og Cook.

Sporings drøm
Spöring ser sin ungdomsven/-kæreste ligge i 
græsset efter en frokost. Det er på toppen af en 
klippe med frit fald ned til havet. Samtidig med 
at Spörings papirer fl yver bort fra ham, ser han 
vennen glide ud over kanten... 
2. del: Frygten for at blive afsløret.
Spörings første drøm gentager sig med den lille 
forskel, at han og kæresten nu er nøgne. Hvad 
enten Spöring vælger at redde sine notater eller 
kæresten, så tropper en masse mennesker op i det 
fjerne. Drømmen slutter når Spöring højlydtind-
rammer, at han elsker fyren el. lign. Menneskene er 
besætningen på Endeavour, og forrest står dem der 
har været mest væmmelige ved Spöring, sandsyn-
ligvis Solander.

Parkinsons drøm
Parkinson: Bliver hårdhændet ført gennem en 
dunkel gang af to stærke mænd. Han er bagbundet, 
og kommer nærmere og nærmere lyset, da han kan 
se at hans ledsagere er hætteklædte. Ude i lyset ses 
et ensomt liggende skafot, hvorpå en bøddel venter 
med en stor økse. Bøddelen er hans far...
2. del: Frygten for at fejle eller tabe. 
Parkinson ender igen på skafottet, men nu stiller 
hans far ham en lille opgave: »Er du skyldig 
eller uskyldig. Gæt det rigtige svar og red livet!« 
Begge svarmuligheder er forkerte og staklen hals-
hugges! Ved siden af skafottet står medlemmer af 

Endeavours besætning og råber »Svar skyldig!«, eller 
»Svar uskyldig«. Buchan er helt fremme og råber: 
»Han fi nder aldrig det rigtige svar! Henret ham!«

Greens drøm
Green er alene i en kirke under bøn, da han hører 
lyde fra sakristiet. Han lister nærmere og ser sin 
fader i skænderi med en letpåklædt kvinde (ikke 
hans mor). Faderen panden kvinden i gulvet, og 
griber efter en guldkalk som han gentagne gange 
hamrer ned i hendes kranie.
2. del: Frygten for at gøre noget umoralsk eller 
lovstridigt.
Green når muligvis at få sin far væk fra kvinden, 
men under alle omstændigheder står han tilbage 
og ser på hende. Hendes kjole er fl ået i stykker, 
så hendes ene bryst og hendes lår er blottede. Det 
kribler i Green for at komme til at røre, bare røre. 
Når han gør det, står han foran alteret i kirken, der 
nu er fuld af Endeavours besætning. På forreste 
række sidder hans fader, Cook og karaktererne 
hvorefter drømmen slutter.
En anden detalje kunne være, at Jesusfi guren over-
alteret pludselig er Banks, og han stiger ned frakorset 
og tilskynder Green til at røre ved kvinden.
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Bipersoner

James Cook
Kaptajn og navigatør. Udvalgt som overhoved for 
denne ekspedition af fl ere gode grunde: først og frem-
mest er han den britiske fl ådes dygtigst navigatør, og 
samtidig en sublim korttegner. Dernæst er han tro 
mod Kronen, Flåden og Fædrelandet. Cook er roen 
og sikkerheden selv, en myndighed uden lige. Ingen 
ville drømme om at stille spørgsmålstegn ved hans 
dispositioner, dvs. før dette eventyr! Kaptajn Cook 
er altid ulasteligt klædt i rød jakke med rygslids og 
guldknapper, trekantet sort hat med guldgaloner og 
en brun paryk med lille nakkesløjfe.
Cook bringer en hemmelig mission med sig, ved 
siden af den offi cielle om at observere Venus. 
Missionen går ud på at fi nde det sydlige kontinent, 
samt evt. opklare hvad der blev af HMS Nigthingale 
og dens besætning.

William Monkhouse
Skibslæge. Lettere overvægtig, iført hvide knæbukser 
og silkestrømper, hvid skjorte og en lysebrunjakke. 
Han bærer undertiden en minimal paryk, men 
foretrækker at lade være når han er til søs. Under 
parykken er han skaldet, bortset fra en tynd hård-
stribe over ørene og på baghovedet. Han bærer på et 
par tynde briller med guldstel.
Monkhouse skifter sjældent tøj, så hans hvide tø 
jer meget snavset og han udsender en stram krops-

For at lette arbejdet 
for Fortælleren, er der 
ingen stats på biperso-

nerne! 
De eneste situationer, 

hvor brug af statskunne 
være påkrævet, ville 
være under håndge-

mæng eller skudkamp. 
Til brug hertil anbefaler 
jeg, at alle bipersoner 

har 2 »dots« i Attributter 
og Færdigheder mv., 

måske modifi ceret efter 
den enkelte person. 
Marinesoldaterne er 
uddannet i brug af 

skydevåben, og offi ce-
rerne kan brug deres 

sabel.

Indbyrdes forhold ombord

Oplagte »par«
Barks & Solander, Spöring & Buchan, Green & 
Parkinson, Green & Solander og Banks & Spöring.

Forhold til Cook
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lugt. Monkhouse er 
homoseksuel, uden 
dog at være i stand 
til at indrømme det 
overfor sig selv. 
Han har det ikke 
godt med det, og 
hans seksuelle 
liv antager derfor 
bizarre former. På 
denne rejse har han 
kastet sine lyster på 
løjtnant Hickes, som 

Monkhouse kender fra sit tidligere virke som læge 
på krigsskibe. Her mødte han Hickes, der var såret 
og brød sammen og skabte sig på fejeste vis. Derfor 
afpresser Monkhouse løjtnant Hickes seksuelt på 
rejsen med Endeavour, og han bliver til stadighed 
mere og mere krævende.
Monkhouse er en erfaren mand, med mange år på 
søen bag sig. De værste år har været tiden som bart-
skærer på den kongelige fl ådes krigsskibe, hvor han 
har amputeret mangen en ung sømands lemmer, og 
hvor han har set utallige sønderskudte stakler lide 
en umenneskelig død. Monkhouse lider af panisk 
angst for ikke selv at være den der fører kniven, for 
at være patienten.

Zachary Hickes
Premier-løjtnant, næsthøjeste rang efter Cook.
Hickes er en høj herre med gråligt hår under 
parykken med den korte pisk i nakken. Hickes bærer 
en sort trekantet hat med guldgaloner, en støvet rød 
knælang jakke med rygslids, hvide bukser og lange 

sorte støvler samt sabel. Hickes 
mødte Monkhouse under et 
søslag for mange år siden, hvor 
Monkhouse gav ham specielbe-
handling. Hickes led dengang 
noget af et nervøst sammen-
brud, udviste kujonagtig adfærd 
og slige umandige ting, således 
at Monkhouse fi k en klemme på 
ham. Hickes prøvede af al magt 
at forhindre at Monkhouse blev 
skibslæge på Endeavour, idet 
han vidste at lægen kendte hans 
hemmelighed.

John Gore
Sekondløjtnant, jaloux som bare fanden på Hickes. 
Ikke alene ægtede Hickes den kvinde Gore så længe 
havde elsket i det skjulte, det lykkedes ham også 
at fedte sig ind som førsteoffi cer hos den store 
Cook. Men hævnen er sød, og 
når den viser sig vil Gore slå til 
som en mis. Gore bærer en sort 
trekantet hat med guldgaloner, 
en støvet rød knælang jakke med 
rygslids, hvide bukser og lange 
sorte støvler samt sabel. Gore 
er en trofast og loyal offi cer, der 
vil gøre meget for at overbevise 
Cook om hans evner som næst-
kommanderende, men i virkelig-
heden er Gore ikke nogen over-
bevisende leder.
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Robert Molyneux
Rorgænger og et ordentligt brød af en mand. Loyal og 
trofast, vil følge sin overordnede i døden. Molyneux 
hader dyr af enhver art, rotter, hunde, hvad som 
helst. Derfor træffes han tit under dæk hvor han 
jager rotter eller man hører hans stemme fra broen: 
»Der, din idiot! Så du den ikke? En rotte så stor som 
en hund! Slå den ihjel for helvede, slå den ihjel!«

Thomas »Tom« Jones
Skibsdreng. Tom er den 
arketypiske skibsdreng som 
man fi nder i alle gode søfart-
seventyr. Han er en oprører, 
han ved stort set alt hvad der 
foregår ombord på skibet, 
kender de gode gemmesteder, 
han har par dødsfjender eller 
to osv. Bare brug din egen 
variant af denne persontype. 
Helt perfekt er det, hvis en eller fl ere af karakte-
rerne kommer til at holde af Tom, så han senere 
hen kan dø på episk vis.
Tom er iført slidte knæbukser, en lurvet grålig trøje, 
og på sit mørkhårede hoved har han en rød hue på 
sit strittende hår. 

John Gathey
Bådsmand. Forwood er offi -
cerernes forlængede arm 
blandt især det menige 
mandskab, og er derfor meget 
lidt populær. Han elsker den 
magtposition han har, og er til 
stadighed på udkig efter fejl 
og mangler der kan straffes: 
dårlig rengøring, manglende 
disciplin osv. Gathey er iført 
en afl agt offi cersfrakke uden 
dekorationer eller guldbånd, og ellers typisk sønder-
slidt matros tøj. Hans hår er klippet helt kort, og 
han har små ar og mærker overalt på huden, selv i 
ansigtet. Gathey billiger ikke at nogen stiller spørgs-
målstegn ved Cooks autoritet.

Stephen Forwood
Kanonér. Forwood er mandskabets mand, og han
nærer ligesom de en skepsis overfor offi cerer og civi-
lister. Han elsker våben og brug af dem. Forwood 
ved hvordan man får adgang til våbendepotet, og 
han vil bruge denne viden før eller siden. Forwood 
er en lille mand på 165 cm, med en kraftig overkrop 
og fuldskæg. Han er temmelig hjulbenet. Forwood 
ryger det meste af tiden på en sortsvedet kridtpibe, 
og hans tobak udsender en kvalmende sødligt lugt, 
der hænger i hans hår, skæg og tøj.
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William Perry
Skibslægens medhjælper. 
Perry er med som en slags 
lærling på denne tur, for at få 
erfaring fra søfart. Han er en 
ung, tynd mand med marke-
rede træk og en tyndstemme. 
Han er altid velsoigneret, dvs. 
rent tøj, dufter af sæbe og 
pudder og parykken skinner af 
voks, når han ikke er presset 

eller under stress. Når han overtager tjansen efter 
Monkhouse, glemmer han sig selv og bliver mere og 
mere usoigneret og begynder at drikke heftigt. Han 
har rygrad som en gennemkogt asparges. 

Richard Hughes 
Tømrerens medhjælper. Ungt, kontakt-
søgende menneske. Hughes holder sig 
for sig selv og udfører sit arbejde uden 
svinkeærinder. Desværre er han forel-
sket i Spöring, som han ser som en slags 
forbillede. Hughes håber at bekendt-
skabet med Spöring kan hjælpe ham 
med at komme op af rangstigen.

Resten af besætningen

John Satterley, tømrer.

John Thompson, kok.

Charles Clerke og Francis Wilkinson, 
rorgængerens medhjælpere.

John Bootie, Patrick Saunders og

Jonathan Monkhouse, midtskibsmænd.

Richard Orton, steward.

Alexander Weir og Samuel Evans, kvar-
termestre.

John Reading og Thomas Hardman, 
bådsmandens medhjælpere.

Robert Taylor, våbensmed.

Jon Ravenhill, sejlmager.

John Edgcumbe, sergeant for 12 marine-
soldater ombord.

Derudover 38 menige søfolk til fri afbe-
nyttelse.
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Rutiner om bord

Den daglige rutine
0600: Bådsmandens fl øjte lyder; dækket skrubbes 
med havvand og sandstensblokke.
0715: Morgenmad; folkenes sengetøj luftes, de 
lavereliggende dæk rengøres og messing poleres.
0900: Kvartermesterens inspektion; rigning, reb og 
træværk efterses. Derefter den ugentlige rutine.
1200: Frokost.
1230: Grogration, 1/2 pint rom med 1/4 pint vand 
til hvert besætningsmedlem.
Eftermiddag: Fritid; fi skeri, træskæring, hygge.
2000: I køjerne.
2030: Ro under dæk.

Den ugentlige rutine
Søndag:
Gudstjeneste.
Mandag:
Kanoner og håndvåben rengøres og efterses.
Tirsdag:
Bådene rengøres og efterses.
Onsdag:
Sejlene efterses og repareres.
Torsdag:
Almen istandsættelse og fornyelse.
Fredag:
Lasten lægges om.
Lørdag:
Hele skibet udluftes og rengøres grundigt.

Nautiske termer:
»Klart skib!«

(Gør skibet klar til 
kamp)

»Hal klyveren ind!«
(lag klyversejlet ned, 

kunne også være stor-
sejl eller bramsejl mv.)

»Reb sejlene!«
(Gør sejlarealet mindre 

vha. snore, Bruges i 
hårdt vejr.)
»Læ side«

(Den side hvor sejlene 
giver læ for vinden)

»Luvart side«
(Den side hvor vinden 

kommer ind fra)
»Fald af!«

(At dreje mod læ)
»Tag hende op mod 

vinden!«
(At dreje mod luvart)

Der fi ndes et hav(!) 
af sådanne specielle 
nautiske udtryk, de 

fl este bruges den dag i 
dag på sejlskibe.
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Logbog, januar 1769
1. Nytårsdag, mange hvaler følger med skibet, og 
store fl ydende planter observeres.
2. Frisk vind. Vandet er rødligt af krebsdyr. Cancer 
Gregarius.
3. Alle mand på udkig efter Pepy’s ø. En sømand
får øje på noget i horisonten, men det kommer ikke 
nærmere selvom Endeavour sejler imod det. Nogle 
siger de har set master, andre at det var land. Om 
aftenen fl yder store mængder kæmpetang nær 
skibet, og de fi skes op med kroge. Mr. Gore, sekond-
løjtnanten, hævder at have set tang der voksede fra 
bund til overfl ade på 12 favne vand. Tangen får 
navnet Fucus Gigantus.
4. Frisk vind. Om natten gløder havet af et sælsomt 
lys.
5. Aftagende vind. Atter gløder havet, og der 
indsamles vandprøver der indeholder en art orm.
6. Tiltagende, frisk vind, der er kold og gennem-
trængende. Folkene ombord tager uldtøj på. Om 
natten er vinden blevet til hård kuling. Alle bøgerne 
i Banks kahyt vælter på gulvet.
7. Stærk, kold vind. Rejsens første pingviner obser-
veres, samt små sorte sæler. Sømændene
roser Endeavour for hendes kvaliteter i hård sø.
8. Roligt hav og moderat vind, masser af sæler og 
pingviner i nærheden af skibet. Også en del alba-
trosser og hvaler ses. Der er bred enighed om, at 
Falklandsøerne er passeret.
9. Skyer ude vestpå, premierløjtnant Hickes tror det 
er land, men nej.

10. Dejligt vejr, mange sæler og en ny art fugl obser-
veres. En fl ok delfi ner svømmer ind under skibet og 
leger.
11. Terra del Fuego ses ved daggry, og kl. 8.00 er 
øen ganske tæt på. Vejret er moderat. Gennem 
kikkert ses både træer og røgsøjler fra øen. Kl. 4 om 
eftermiddagen gik videnskabsfolkene i land.
12. Folkene i land igen efter vinden lagde sig 
om morgenen. Adskillige eksemplarer af planter 
indsamles, Beroe incrassata, Medusa limpidissima 
og Alcyonium frustrum.
13. Endeavour er nu på vej gennem mundingen i Le 
Maire strædet, men kan ikke komme igennem pga. 
vind- og strømforholdene. Først sent om natten, og 
efter tre forsøg, lykkedes det. 
14. Skibet går i læ i en lille bugt som Cook navn-
giver Vincents Bay. Solander og Banks går i land og 
fi nder 100 nye planter.
15. Endeavour kaster anker i bugten Bay of Good 
Success, og der ses mange indfødte på stranden. 
Over middag sejler båden ind til land. Da folkene 
fra Endeavour. 10-12 personer, går ind på stranden 
dukker adskillige indfødte frem længere nede af 
kysten, men de fortrækker igen. Banks og Solander 
går frem mod indianerne, og to af de indfødte 
kommer ligeledes frem. Det kommer til et frede-
ligt møde mellem de hvide og indianerne. Tre af de 
indfødte vender med tilbage på skibet, en af dem 
tilsyneladende en art præst eller åndemaner.
16. Solander, Banks, Buchan, Green, Monkhouse 
plus et par tjenere og to matroser tager af sted tidligt 
om morgenen for at trænge så langt ind på øen som 
muligt. Vejret fi nt. Turen er lang og anstrengende, 
og sidst på dagen får Buchan et epileptisk anfald og 
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lades tilbage sammen med tjenerne og matroserne. 
Solander. Green, Banks og Monkhouse fortsætter 
ekspeditionen. Da de vender tilbage til gruppen, 
begynder sne så småt at falde og hele ekspeditionen 
er træt. Solander vil gerne hvile sig, og tjenerne 
og en matros bliver og venter på ham, mens de 
andre laver mad længere fremme. Senere på natten 
fi ndes matrosen halvdød af kulde og sult, den ene 
tjener er nær død, den anden i ilde tilstand. Kulden 
bliver indtrængende, snefaldet heftigere, nærmest 
snestorm.
17. Begge tjenere fi ndes døde i morgengryet. De 
resterende deler en skudt grib inden de bryder op 
og begiver sig ned mod skibet.
18. Matrosen og Buchan er meget forkomne, resten 
er ved god helbred.
19. Vejret hindrer ny landgang, og Banks og 
Solander er nærmet desperate.
20. I løbet af natten er vejret stilnet af, så viden-
skabsfolkene kan sejle i land og indsamle planter 
og dyr.
21. Afsejling fra Tema del Fuego, vejret er godt, og 
tegnerne kan arbejde på at nedfælde alle de nye 
plante- og dyrearter.
22. Vinden frisker op og bliver koldere.
23. Endeavour nærmer sig langsomt men sikkert 
Kap Horn.

24. Moderat vejr, mange småøer kan ses overalt. 
Stadig mange albatrosser følger med skibet, men 
vejret tillader ikke at båden sættes f vandet og 
enkelte skydes.
25. Nordvestlig vind, Kap Horn observeres muligvis 
inden den indhylles i tåge.
26. Vinden løjer af, men skibet er, til Banks’ store 
fortrydelse, langt fra land.
27. Nordlig vind, større albatrosser og en enkelt 
pelikan, der blev fanget efter at være landet på 
skibet.
28. Behagelig brise fra Nord-Nordvest, nu er Kap 
Horn endelig passeret.
29. Svag vind.
30. Nærmest vindstille.
31. Sydøstlig vind, og skibet sejler vestpå.
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Baggrund og forklaring

Baggrund
I 1762, da Venus sidste gang passerede mellem 
jorden og solen, forsvandt et skib da det sejlede syd 
for ækvator. Skibet hed HMS Nightingale, og alle 
ombordværende gik tabt. Påvirket af Venuspassagen 
gik besætningen amok i en blodrus og dræbte hver-
andre. Det tomme skib siges stadig at sejle rundt 
i Sydhavet hvor det sommetider ses på afstand og 
altid bringer ulykke.

I virkeligheden drev Nightingale på grund et sted ud 
for Sydamerikas kyst, hvor det senere blev fundet 
af en fl ok pirater, der plyndrede skibet fuldstændig, 
således også uniformer, udstyr om. Samme pirat-
skib huserer stadig i området, og det er fra dette skib 
at de to ’skibbrudne« stammer, piraterne elsker den 
gamle skik med at smide et offer ud sammen med 
sin morder. Endeavour møder aldrig piratskibet, 
men det at den overlevende bærer Nightingales 
uniform, skal bibringe til den truende stemning, og 
til at der stilles spørgsmålstegn ved virkeligheden.

Metafysisk forklaring
Mennesket er et dyr. Men mennesket er et dyr med 
en bevidsthed, med tanker, følelser og frygt. Dyret 
i mennesket påvirkes af mange omstændigheder, 
fuldmåne, sollys, stjernerne osv. Sindet, bevidst-
heden, er mindst ligeså påvirkelig som kroppen, 
således fungerer hypnose i bedste stil, og drømme 
er en vigtig måde at opfatte sine omgivelser på. 
Når Venus er tæt på at passere mellem solen og 
jorden, opstår der et emotionelt vakuum i menne-
sket(!). Menneskets frygt og angstbilleder manes 
frem kombineret med dyrets drift til at dræbe for 
selv at leve og skaber herved en farlig cocktail i 
enhver personlighed. Virkningen er stærkest syd for 
den 40. breddegrad og især hos såkaldt civiliserede 
folk. Den indfødte befolkning i områderne er stort 
set uanfægtet. Mistillid afl øser tillid, mistro afl øser 
tro, mismod afl øser mod, og virkningen ophører i 
samme øjeblik Venus passerer.
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Våben og udstyr

Proviant
Kaptajn Cook prøvede at indføre en sundere 
og mere alsidig kost på sine skibe. Den tradi-
tionelle kost med saltet kød og ormebefængte 
beskøjter efterlod en stor del af besætningen 
ukampdygtig på længere rejser, så Cook insi-
sterede på, at sauerkraut, frisk frugt og kød 
indgik i kosten. Hans kostforslag kom til at 
danne skole i fl åden siden hen. 
Ombord på Endeavour var ligeledes en ged 
(frisk mælk) og adskillige høns.

Udstyr
Et skib af Endeavours type var et helt lille 
samfund til søs. Der var et komplet tømrer-
værksted, et køkken og mængder af værktøj til 
alskens gøremål. 
På dæk lå to mindre både, en stor og en lille, til 
brug for landgang eller besøg på andre skibe. 
Skibet rådede over et mindre våbendepot med 
skydevåben og ammunition, udover de små 
drejelige kanoner for og bag på skibet. 

Våben 
Skydevåben indbefatter pistoler og rifl er, alle 
med fl intlås, og små drejelige kanoner med 
lunte. 
For nemheds skyld benytter eventyret én slags 
af hvert våben, da våbenbrug kan undværes 
helt. Våbendepotet bag i skibet indeholder 40 
pistoler med alt tilbehør, 25 rifl er, sabler og 

huggerter nok til, at hele mandskabet kan bevæbnes 
i en krigssituation. Desuden rummer depotet krudt 
og kanonkugler til de små kanoner.

Pistol med fl intlås
Sværhedsgrad 6; Skade: 5: Skud 1. Det er temmelig 
besværligt og tidskrævende at lade den.
Man kan bede spilleren tjekke behændighed + 
skydevåben, sværhedsgrad 6.

Riffel med fl intlås
Sværhedsgrad 7; Skade: 8; Skud: 1. Det er temmelig 
besværligt og tidskrævende at lade den. Man kan 
bede spilleren tjekke behændighed i skydevåben, 
sværhedsgrad 6.

Huggert
Sværhedsgrad: 6; Skade: Styrke+4. Farlig ting.

Kniv
Sværhedsgrad: 4; Skade: Styrke+1.

Kanon
Sværhedsgrad: 8; Skade: 10. Ladning og skud som
skydevåben, men behændighed + skydevåben-
tjekket hæves til sværhedsgrad 8.
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Flowchart Flowchart fortsat

3. Kapitel:
søndag den 
4. februar

mandag den 
5. februar

4. Kapitel:
tirsdag den 
6. februar

1. Kapitel:
torsdag den
1. februar

fredag den
2. februar

5. Kapitel:
onsdag den 
7. februar

2. Kapitel:
lørdag den 
3. februar

søndag den 
4. februar
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Joseph Banks, botaniker
Fødselsår/sted: 1743, London. 
Natur/Adfærd: Leder: Banks har viet sit liv til at organisere, til at være 
i spidsen for ting. Han stoler blindt på egne vurderinger og opfatter i 
bund og grund alting sort/hvidt, Enten er man for ham, ellers er man 
imod. 
Frontløber: Banks vil altid være foran med det sidste nye, det piner 
ham at høre om en opdagelse fra en anden. Enten er man i front, 
ellers er man nul og nix. 
Personlig historie: 1743: Fødes i Argyle Street. Westminster. 1744: 
Søster Sarah Sophia fødes. 1752: Elev ved Harrow. 1756: Elev ved 
Eton. 1760: Kommer til Christ Church College i Oxford. 1761: Faderen, 
William Banks, dør. 1764: Arver stor sum penge efter sin fader, køber 
hus i Burlinton Street, London. 1765: Møder Solander ved middag 
hos Lady Anne Monson. 1766: Optages i Royal Academy. 1766: Med 
på søfart fra London - New Foundland og retur. 1767: Hjem fra søfart. 
På trods af sine mange studier, har han aldrig bestået en eksamen, 
der er altid kommet noget i vejen. 
Forhold til andre ombord: Banks er meget tiltrukket af vennen 
Solander, og beundrer ham for dennes overvældende viden. Til 
gengæld er Green en gammel stivstikker, der kun prøver at gøre den 
indbildske kaptajn Cook tilfreds. 
Drømme og ønsker: Banks er optændt af drømmen om at fratvinge 
virkeligheden dens hemmeligheder, og måske blive berømt for en eller 
anden vigtig opdagelse. Han værste frygt er netop at blive snydt for en 
sådan opdagelse. 
Rollespilsnoter: Banks ønsker ustandseligt Endeavour lagt for anker, 
så videnskabsfolkene kan gå i land og undersøge. Han er videbe-
gærlig, impulsiv, utålmodig og frembrusende, når han eller glemmer 
sin etikette. 
Diverse: Banks er kun med som såkaldt videnskabelig leder fordi han 
har røven fuld af penge og har betalt 10.000 pund for det, Han er dog 
seriøst interesseret i naturvidenskab og ønsker at gøre sit navn kendt 

for eftertiden, f.eks. ved at få opkaldt 
nye plantearter eller dyreracer efter 
sig. Med sig på Endeavour har 
han sine to Greyhounds, Sibylle og 
Maggie. 

Personlige noter:
Brev til Wilfordshire & Sons, sagfø-
rere, Whitehall, London.
Dette burde så være de sidste forbere-
delser inden min forestående afrejse 
til Sydhavet. Jeg har hermed givet 
min underskrift, og mit ord, på at der hæves stort £ 10.000 fra min 
private bankkonto. Pengene overføres som aftalt til Royal Societys 
fi nansielle afdeling.
Jeg stoler på Deres diskretion i udførelsen heraf.
Med respekt, Joseph Banks, Burlinton St., London.

Brev til Hannah Sophia (hustru til Jarlen af Exeter).
Kæreste Tante!
Det er længe siden jeg har kunnet hilse på dig og din mand. Det 
skydes ikke forglemmelse, nej jeg har været travlt beskæftiget med 
forberedelsen af Royal Societys store ekspedition, som du jo nok ved, 
at jeg skal lede.
Nu prøver jeg så i det mindste at skrive til familien en sidste gang 
inden afrejsen, der er fastsat til primo august dette år.
I den forbindelse, kære Hannah, har jeg forgæves forsøgt at skrive til 
Sarah Sophie, men ingen af mine breve er blevet besvarede. Er det 
sandt, at hun er på en længere rejse til kontinentet, og i bekræftende 
fald: hvorfor underretter hun ikke mig, hendes hengivne broder, om 
det? Det ville glæde mig, kære Hanna, at afl ægge dig og din mand en 
visit inden min afrejse.
Din Joseph.
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Joseph BanksPersonlige optegnelser januar i 769 (Uddrag):

2. januar: Vandet er farvet rødt af en mængde små krebsdyr, Cancer 
Gregarius.
7. januar: Blæsten er koldere end jeg nogensinde har mærket den. 
Den er kraftig og går gennem marv og ben. Søfolkene har først nu 
iført sig uldtøj. I nat gyngede skibet så voldsomt, at alle bøgerne i 
min kahyt faldt på gulvet. Vi observerede for første gang de fascine-
rende pingviner.
9. januar: Vi observerer til stadighed hvaler og albatrosser, sæler og 
legende delfi ner.
11. januar: Vi gik i land kl. 4 om eftermiddagen på et øde og goldt 
sted kaldet Terra del Fuego og indsamlede adskillige planter. Vi 
forventer at genoptage arbejdet i morgen.
14. januar: Endnu en udbytterig dag. Solander og jeg indsamlede 
over 100 nye planter,
15. januar: Solander og jeg havde et møde med de indfødte på 
stranden i Bay of Good Success (Cooks navn, jeg havde foretrukket 
Banks Bay). Tre af disse vilde afl agde visit på Endeavour.
18. januar: i går hjemvendt fra en ekspedition i land. Vejret udvik-
lede sig til snestorm således, at vi var nødsaget til at overnatte i det 
fri. De uforudsete omstændigheder udviklede sig, på trods af min 
ledelse, katastrofalt: to tjenere omkom af kulde, og en matros samt 
kollega Buchan var stærkt forkomne. Episoden fi k kaptajnen til at 
gå over gevind.

ATTRIBUTTER
FYSISK
Styrke  
Smidighed  
Stamina  
SOCIALT
Karisma  
Manipulation  
Udseende  
MENTALT

Opfattelse  
intelligens  
Snuhed  
EVNER
TALENTER
Skuespil  
Årvågenhed  
Idræt  
Slagsmål  
Undvige  
Empati  
True  
Lederevne  
Snyde  

FÆRDIGHEDER

Etikette  
Skydevåben  
Nærkamp  
Musik  
Reparere  
Snige  
Overlevelse  

VIDEN
Bureaukrati  
Pengesager  
Efterforske  
Jura  
Sprog  
Medicin  
Okkult  
Politik  
Videnskab  

VILJESTYRKE
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

HELBRED
Forslået  ❏

Ramt  -1 ❏

Kvæstet  -1 ❏

Såret  -2 ❏

Mishandlet  -2 ❏

Lemlæstet  -5 ❏

Ukampdygtig  ❏ 
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Carl Solander, botaniker
Fødselsår/sted: 1733 i Pitea, Nordsverige. 
Natur/Adfærd: Konformist: Solander er en medløber, der aldrig ville 
turde tage styringen. Han følger til enhver tid den stærkeste person-
lighed, og hader ustabilitet og kaos. Til gengæld er han en stor støtte 
for holdet som sådan. Ærlig: Solanders temperament er moderat, 
og han undgår at lyve eller på anden måde kompromittere sig selv. 
Samtidig er han opmærksom på hvad andre gør og mener, og prøver 
at følge trop så længe det ikke går imod hans ærlighed. Personlig 
historie: 1733: Fødes i Pitea. Nordsverige. 1760: Sendes til London 
på anbefaling af Linnaeus, den berømte videnskabsmand. 1764: 
Assistent ved British Museum. 1765: Møder Banks ved middag hos 
Lady Anne Monson. 
Forhold til andre ombord: Nær ven med Joseph Banks. Charles 
Green respekterer han ligeledes for dennes store astronomiske viden. 
Spöring, Banks’ sekretær, er en ubehagelig person som kun synes 
ude på personlig vinding. 
Drømme og ønsker: Solander frygter allermest, at hans egen person-
lighed skal forsvinde, og han har ofte mareridt om hvordan han bliver 
tvunget til at handle imod sin overbevisning. 
Rollespilsnoter: Solander kan udadtil virke kedelig og tilbageholdende, 
men hans oprigtige væsen påbyder ham at skride ind hvis noget han 
tror på trues eller ødelægges. 
Diverse: Solander gjorde sig i starten indenfor medicin, men skiftede 
så til botanikken. Han studerede under den verdenskendte svenske 
videnskabsmand Linneaus, og det var da også på dennes anbefaling, 
at Solander blev sendt til London som studerende i 1760. Her gjorde 
han store fremskridt, at han, ikke mindst pga. sit vindende væsen og 
sin ihærdighed, fi k en post som assistent ved British Museum.

Personlige noter:
Brev til Dr. Morton, bibliotekar ved
British Museum.
Ærede kollega!
Jeg skriver af en ganske særlig 
grund, idet det er blevet gjort 
mig bekendt, at jeg har fået den 
store ære at deltage i den omtalte 
ekspedition under ledelse af den 
vidt berømte kaptajn James Cook. 
Rejsen går syd om Kap Horn og vi 
forventer alle at gøre store opda-
gelser undervejs. Af samme grund 
er jeg udelukket fra at deltage i 
Royal Society-møderne lang tid fremover. Spørgsmålet om svalens 
overvintring har jeg gjort en del ud af at tænke over. Jeg tror, at svalen 
overlever på samme vis som frøen, ved at den dypper sig i vand og 
overlever som isklump vinteren over.
Med håb om snarligt gensyn, Daniel C. Solander.

Personlige optegnelser i perioden august 1768 til februar 1769 (i 
uddrag):
11. september: Dette er ikke min første sørejse, men det er min første 
længere rejse overhovedet. Allerede nu fornemmer jeg hvorledes et 
skib af denne størrelse er en verden for sig selv. Lad der være krig, 
oprør, mord, hungersnød i de lande vi passerer. The Endeavour Bark 
lever sit eget liv i sit eget tempo. Hun er som en kæmpe gevækst.
12. september: Den højst ærede kaptajn Cook fortalte mig, at skibet 
ville nå havn i Madeira i morgen. Kaptajnen er et studie i stoisk ro og 
overblik, en mand af en støbning jeg ikke magter at beskrive på disse 
linier. Desværre synes han og Joseph ikke at komme særlig godt ud 
af det sammen.
13. september: I dag mistede en ung mand livet. Den unge matros 
blev viklet ind i ankerkæden og røg til bunds i Madeiras havn. En af 
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Carl Solanderoffi cererne, løjtnant Gore, fortalte mig, at det var en sømands lod at 
dø en uventet, hurtig død. Det beroligede mig meget.
8. oktober: Jeg har det bedre end nogensinde før! Aldrig er min viden-
skabelige sans blevet udfordret i den grad den bliver det på denne 
rejse. Joseph og jeg indfanger og undersøger utallige planter og dyr. 
Der er ved Gud en mangfoldighed af vækster, som ingen kan forestille 
sig. 
1. december: Vi ligger for anker i den portugisiske koloni Rio de 
Janeiro. Og hvilke barbarer er disse portugisere ikke. Deres vice-
konge nægtede at anerkende selveste kaptajn Cook som udsending 
fra den engelske konge, og nu holder han vores gesandt som gidsel. 
Heldigvis viser Cook ingen tegn på svaghed.
7. december: Endelig, endelig! Endeavour, Guds og Kongens gode 
skib, forlader omsider Rio de Janeiro, takket være kaptajn Cook.
3. januar: Vi samlede mængder af kæmpe tang, Fucus Gigantus.
14. januar: Kort notat: I dag fandt Joseph og jeg nærved 100 nye 
planter!
15. januar: Joseph og jeg gik i land i Bay of Good Succes, og vi stod 
ansigt til ansigt med de indfødte! Tre af disse hårdføre beboere besøgte 
Endeavour.
18. januar: Joseph og jeg deltog i en længere ekspedition, der blev 
noget mere livstruende en ventet. Vi blev tvunget til at overnatte i det 
fri, det var snevejr og bidende koldt. Kollega Buchan fi k et alvorligt 
ildebefi ndende. En matros og to sorte tjenere mistede livet. Kaptajn 
Cook var yderst utilfreds og opbragt, ikke mindst på Joseph og jeg. 
Det var frygteligt.
21. januar: Vi forlader Terra del Fuego, og der venter os lange dage på 
søen. Jeg vil opsøge kaptajnen en af de nærmeste dage, og bede ham 
om tilgivelse for den situation jeg var med til at bringe ham i.
31. januar: Mit sidste notat fra denne måned skal være den, at jeg nu 
må indrømme over for mig selv det faktum, at Josephs sekretær er 
en utilnærmelig, afskyvækkende person. Jeg må fortælle Joseph om 
det.

ATTRIBUTTER
FYSISK
Styrke  
Smidighed  
Stamina  
SOCIALT
Karisma  
Manipulation  
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MENTALT

Opfattelse  
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EVNER
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Skuespil  
Årvågenhed  
Idræt  
Slagsmål  
Undvige  
Empati  
True  
Lederevne  
Snyde  

FÆRDIGHEDER

Etikette  
Skydevåben  
Nærkamp  
Musik  
Reparere  
Snige  
Overlevelse  

VIDEN
Bureaukrati  
Pengesager  
Efterforske  
Jura  
Sprog  
Medicin  
Okkult  
Politik  
Videnskab  

VILJESTYRKE
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

HELBRED
Forslået  ❏

Ramt  -1 ❏

Kvæstet  -1 ❏

Såret  -2 ❏

Mishandlet  -2 ❏

Lemlæstet  -5 ❏

Ukampdygtig  ❏ 
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Charles Green, astronom
Fødselsår/sted: 1726 i Reading. 
Natur/Adfærd: Sandhedssøgende: Alt kan blive bedre hvis man 
holder fred og fi nder sandheden. Den rationelle, deducerbare 
sandhed forstås. Retfærdighed er sandhedens udgangspunkt. Green 
hader inderst inde skænderier og uoverensstemmelser. Traditionalist: 
Ortodox, konservativ, tingene har det bedst med at forblive som de 
er. Forandring må forhindres, og derfor fremstår Green som en reak-
tionær gammel stivert. 
Personlig historie: Faderen var protestantisk præst for et lille samfund, 
og det lå i luften hele Greens barndom at han skulle blive til noget 
stort. Green har gået på de bedste skoler penge og indfl ydelse har 
kunnet tilvejebringe. Tidligt fattede han interesse for verdensrummet 
og stjernerne, og valgte videnskabens vej. For nuværende er Green 
den største britiske astronom. 
Forhold til andre ombord: Green er en meget god ven af kaptajnen 
på togtet, James Cook. Til gengæld væmmes han ved opkomlingen 
Banks. Det siges at han betalte sig ombord på Endeavour! At Banks 
har studeret i mange år er et faktum, men at han aldrig har taget en 
eksamen, det siger alt! Banks gode ven Solander er en helt anden og 
troværdig person. Solander er trofast og ærlig - en mand efter Greens 
smag. Det er en gåde hvad Solander ser i Banks. 
Drømme og ønsker: Green frygter mest af alt at skulle blive tvunget til 
at gøre noget lovstridigt eller umoralsk.
Rollespilsnoter: Green lever og ånder for sin videnskab, og er slet ikke 
utilfreds med at være en berømt og betydningsfuld person. 
Diverse: Royal Societys offi cielle astronom og forhenværende leder af 
observatoriet i Greenwich. 

Personlige noter: 
Brev til Royal Society. 
Det er en stor personlig glæde at 
Jeres ærværdige og videnskabelige 
selskab har fundet det formålstjen-
ligt at hidkalde undertegnede som 
astronomisk observatør på den 
for vor verden så vigtige rejse mod 
kendte og ukendte mål. Jeg vil på 
min families ære og i videnskabens 
navn fuldføre hvervet, som efterføl-
gende vil sikre både min familie og 
selskabets navn for fremtiden. 

Brev til James Cook. 
Kære James! 
For få øjeblikke siden blev det mig meddelt hvem der skulle overlades 
kommandoen på Venus-ekspeditionens skib. Et bedre valg kunne 
ikke have været truffet! Jeg er bekendt med enkelte af ekspeditionens 
øvrige medlemmer, og jeg må her påpege, at rygterne om at en ung 
man ved navn Joseph Banks deltager ikke gør mig rolig. Banks er 
kendt i videnskabelige kredse som en uortodoks frembrusende type 
uden nogen form for videnskabelig grunddannelse. Jeg forstår ikke 
hvordan han har kunnet komme i betragtning, kære James, måske 
du med din indfl ydelse kan undersøge sagen, og eventuelt tilse at den 
retmæssige ekspeditionsleder bliver fundet. 
På snarligt gensyn, din ven Charles Green. 

Personlige optegnelse i perioden august 1768 til februar 1769 
(Uddrag):
1. september: Jeg har nu haft lejlighed til at lære mine videnskabe-
lige kolleger nærmere at kende, og umiddelbart falder den ærede Hr. 
Solander mest i min smag. Han fremtræder som en ædel mand, der 
lider lidt under det nære samarbejde med Banks som forsynet har 
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Charles Greenskaffet ham. Den herre Parkinson er en sand kunstner, der rummer 
stærke kæfter.
14. september: I går mistede en ung matros livet i Madeiras havn. 
Mit hjerte banker endnu for staklen. Jeg måtte gå under dæk da de 
halede ham tilbage til overfl aden. Det er min Gud et dårligt varsel.
21. december: Af og til er havet så roligt, at jeg kan opstille mine 
instrumenter på dækket og foretage observationer. Der er ikke mange 
måneder til Venus passerer foran Solen, og jeg beder hver dag til Gud 
om et stille hav når det sker.

22. december: Gik tidligt til ro med søsygen i kroppen. Havet har brølt 
hele natten.
11. januar: For Gud ved hvilken gang forlangte brushanen Banks på 
den mest ubehøvlede vis at komme i land. Vi sejlede forbi et gudsfor-
ladt landområde, så sydligt som det er muligt mennesker at komme.
James fortalte mig, at de indfødte kalder det »Terra del Fuego«, hvilket 
efter sigende betyder »Ildlandet«. De indfødte må besidde en sær 
verdensopfattelse, idet området er bidende koldt.
14. januar: Endeavour lagde til i en lille bugt, som James navngav 
»Vincents Bay«, hvor Banks senere kunne prale af at have fundet 100 
nye planter. Min ærede kollega Solander viste sit ædle sind ved at 
udglatte Banks åbenlyse mangel på etikette.
18. januar: De seneste dage forekommer som et mareridt. Jeg deltog 
i en ekspedition ind på en lille ø i området, og alt gik galt. Først af 
alt mistede jeg mine personlige notater, og vi måtte tilbringe en nat i 
det fri, det var bidende koldt og sneen faldt tykt som i min barndoms 
vintre i London. Kollega Buchan fi k et ildebefi ndende og vi nåede at 
miste to sorte tjenere.
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❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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Ukampdygtig  ❏ 
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Herman Spöring, sekretær
Fødselsår/sted: 1730 i Åbo, Finland.
Natur/adfærd: Spytslikker: Spöring er svag og uduelig, og holder sig i 
live ved at tjene en stærk personlighed, som f.eks. Banks. Til gengæld 
er han trofast som få, og der er ingen grænser for hvor dybt han vil 
synke for at gøre sin herre tilfreds. 
Hemmelighedsfuld: Spöring gør alt for at skjule sit sande jeg, han tror 
på hvis nogen ved noget om ham er det muligt for dem at skade ham. 
Viden er magt, og dem der kender dig kan skade dig. Derfor påtager 
Spöring sig gerne en falsk personlighed for at sløre sit rigtige jeg.
Personlig historie: Studerede medicin ved universitetet i Åbo i årene 
1748-53. Faderen var professor i medicin samme sted. Efter Åbo i 
studerede Spöring kirurgi i Stockholm. Senere kom han til London, 
hvor han blev ansat som Banks personlige sekretær.
Forhold til andre ombord: Solander er Spörings ærkerival, idet han 
nyder Banks’ gunst og i øvrigt er berettiget til den. Så er der mere 
gods i maleren Buchan, han er i hvert fald god at udnytte. Spörings 
helt store idol er selvfølgelig kaptajn Cook, denne store begavelse som 
menneskeheden har så meget at takke for.
Drømme og ønsker: Spöring frygter allermest at blive afsløret, at måtte 
fremvise sit sande jeg.
Rollespilsnoter: Spöring er temmelig snild med sine hænder, og har 
bl.a. medbragt et sæt urmagerværktøj. Spöring ønsker sig i Solanders 
sted, desværre har han ikke evnerne i botanik.
Diverse: I Åbo havde han en studiekammerat ved navn Mats Ikkonen, 
som han lurede alle hemmeligheder af. Han huggede vennens gode 
indfald til afhandlinger og talte ham fra at bruge dem selv. Desværre 
blev Spöring også vildt forelsket i Mats. Følelserne var gengældt, men 
det var en umulig forbindelse. Pludselig forsvandt kæresten fra fakul-
tetet, øjensynligt pga. en alvorlig sygdom.

Personlige noter:
Brev til K. Spöring (original: Finsk).
Min kære Fader!
Den gentleman jeg er kommet til at 
arbejde for, er en herre ved navn 
Joseph Banks, du kan sikkert få 
noget at vide om ham af dine kolleger 
på universitetet. Mr. Banks har alle-
rede introduceret mig i Londons fi nere 
videnskabelige kredse.
Hilsener til Moder! Jeres gode søn,
H.

Brev til frøken Sämmi Spöring 
(original: Finsk).
Søster!
Jeg har endelig fået skrevet til vores Fader. Det tog sin tid, men var 
ikke så svært da jeg først fi k begyndt. Måske du kunne, næste gang 
du besøger dem, spørge lidt til hvordan det går deres søn i London? 
Måske det kan bløde familien lidt op. Du ved hvor meget jeg skatter 
Fader, og hvor meget han er kommet til at foragte mig. Jeg ønsker kun 
at være dem en god søn. Dig, Sämmi, du har altid været den bedste. 
Kan du huske den unge Ikkonen som var min studiekammerat i Åbo? 
Det ville glæde mig om du kunne sende mig hans adresse. Jeg ville så 
hjertens gerne berette om min situation her i London. 

Telegram til Fam. Spöring (original skrevet på engelsk). 
deltager i ekspedition til Sydhavet STOP assistent for Banks STOP 
rejsen varer et til halvandet år STOP det er mit livs chance STOP Jeg 
elsker jer STOP hils Sämmi STOP jeres søn H. STOP. 

Personlige optegnelse i perioden august 1768 til februar 1769 
(Uddrag): 
18. august: Jeg er ikke skabt til livet til søs. 
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Herman Spöring19. august: Mr. Banks er en retskaffen mand, og en ærlig arbejds-
giver. Han lover mig, at jeg kommer til at arbejde hårdt. 
13. September: Ankom til Madeira. En ung matros, måske på min 
alder eller yngre, omkom da man kastede anker. Søfolkene tog det 
roligt.
1. december: Jeg har haft så travlt de sidste måneder, at dagene blot 
er løbet bort mellem hænderne på mig. Banks og Solander indsamler 
eksemplarer af alle fremmede dyr vi træffer. Solander er begyndt at gå 
mig på nerverne! Han er så djævelsk ærlig, at det savner ord! 
7. december: Vi forlader havnen i Rio, efter kaptajnen havde vist sine 
store diplomatiske evner overfor den portugisiske vicekonge. Denne 
Cook er et overmenneske, en... jeg beundrer ham grænseløst! 
25. december: Jeg savner Sämmi og tænker på min familie. Det er 
koldt. 
1. januar: Det nye år er begyndt, og jeg er ombord på et skib så langt 
sydpå som intet menneske næsten har været det før. Jeg har fået 
en ven blandt besætningen. Det er en ung mand ved navn Richard 
Hughes, han er tømrermedhjælper ombord. Han kan gøre ting med 
træ som få drømmer om.
5. januar: I nat listede Richard og jeg op på dækket og hviskede 
sammen under stjernerne. Som om det var et tegn på vores venskab, 
glødede havet i et sælsomt og forunderligt skær omkring skibet. Om 
morgenen fortalte vagthavende det til kaptajnen, og jeg skal hjælpe 
Banks med at undersøge hvad det er nu i nat. 
7. januar: Det er koldt og blæsende. Vinden skærer igennem tøjet, og 
alle ombord er mærket af den.
16. januar: Endeavour lagde til en bugt omkring Kap Horn. De fl este 
af videnskabsfolkene er gået i land, men jeg fi k lov at blive tilbage 
ombord! I nat skal jeg se Richard igen.
18. januar: Folkene på land er endnu ikke kommet tilbage, og 
kaptajnen er rasende. Jeg forstår ham godt.
25. Januar: Kaptajnen fortalte mig, at i dag passerer vi selveste Kap 
Horn, noget som kun få søfolk og endnu færre civilister oplever. Han 
og Banks kommer ikke godt ud af det sammen for tiden.
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Alexander Buchan, landskabsmaler
Fødselsår/sted: 1735 i en lille landsby i højlandet i Skotland. 
Natur/Adfærd: Masochist: Buchan søger hele tiden grænser for sin 
personlige formåen og udholdenhed. Hvor meget smerte kan han 
udholde før han kollapser? Han føler en vis tilfredsstillelse ved ydmy-
gelse og anden form for mishandling. Buchan ved, at det vil blive 
opfattet som perverst, men han er normal. Han er normal!
Spøgefugl: Buchan er klovnen, narren, fjolset, der hele tiden laver sjov 
og gør sig selv og andre til grin. Han hader, tilsyneladende, sorg og 
smerte, og vil gerne se ud som om han forsøger at holde modet oppe 
på sine medmennesker.
Personlig historie: Hans forældre døde mens han var barn. Han ved 
ikke hvordan eller hvorfor, hvilket af og til dukker op og nager ham. 
Buchan endte i Oxford, hvor han studerede lidt kunsthistorie og 
maleri, samtidig med at han tjente til livets ophold ved at male folks 
portrætter eller deres huse og haver. Det var i Oxford han blev bekendt 
med Joseph Banks. 
Forhold til andre ombord: Endeavour er et fantastisk sted! Ingen 
måde at slippe væk på, og rejsen er uudholdelig langvarig. Parkinson, 
den stivstikker, og Cook, den opblæste nar, er de eneste mennesker 
Buchan ikke umiddelbart synes om, Spöring er en underlig fi sk, men 
interessant og tiltrækkende.
Drømme og ønsker: Buchan frygter mest af alt at blive forladt, ladt 
tilbage, ladt i stikken. 
Rollespilsnoter: Buchan interesserer sig mere for kunst, dvs. maleri, 
litteratur og musik, end for videnskab.
Diverse: Epileptiker. Buchan lider af sjældne anfald. Som regel udløses 
de af en stresset situation, hvor der ikke synes nogen mulig løsning. 

Personlige noter:
Brev til Miss Henrietta Bannister.
Kære Henrietta!
Må din kære bedstefar leve evigt 
i himlen! Nu er det snart 100 år 
siden den ærede John Bannister 
holdt sin sidste koncert i London. 
Hvilken fremsynet mand var han 
ikke, denne din forfader. Musikken 
er det stof der fører mennesker 
sammen, ikke sandt, Henrietta? 
Jeg husker, og vil for evigt huske, 
Messias-opførelsen på Foundling 
Hospital vinteren 1754. Kan du 
huske, at du sad to rækker foran mig? Og din kavaler der faldt i søvn 
kort efter første oratorium? Jeg husker hvorledes du lyste op i salen 
mellem alle disse mænd. Jeg husker kun mænd? Jeg har haft dit 
portræt liggende i umindelige tider, og nu sender jeg det til dig. Det 
kommer kun til at koste dig en tanke. For jeg tager på en længereva-
rende rejse, og vender måske aldrig tilbage. 
Din Alexander.

Brev til Mrs. Havisham:
Ædle Mrs.!
Jeg skriver til Dem i al hast, da jeg står foran en lang og udmattende 
rejse, en ekspedition pr. skib til ukendte områder. Jeg fi k Deres strå-
lende efterretning om koncerten med det østrigske vidunder. Var han 
virkelig kun et barn på 9 år, 10 år? Jeg lover, at det første jeg gør når 
jeg vender tilbage til London er at overtale Dem til at ledsage mig til 
Wien på en studierejse. Så skal jeg male Dem i dagens forskellige lys, 
og vi skal sammen opleve kontinentets fi neste musikere og kunstnere! 
Jeg sender en tanke til den stakkels Mr. Havisham. 
Deres for evigt, A 



Venus Passagen

Alexander Buchan

Venus Passagen

Storyteller-skema

Alexander BuchanBrev til vekselerer George Soane:
Højst ærede Mr. Soane!
Når De modtager dette brev er jeg ombord på et skib med kurs sydover. 
Jeg har stillet mine beskedne evner til rådighed i videnskabens navn. 
De læste rigtigt, Mr. Soane, jeg har besluttet at afslutte vore forret-
ninger een gang for alle. Når jeg vender tilbage om føje tid, vil jeg være, 
om ikke berømt, så i hvert fald i stand til at bringe vort mellemvæ-
rende ud af verden. Tak for Deres overbærenhed, og en hilsen til Mrs. 
Soane og børnene. 
Deres Alexander Buchan.

Personlige optegnelse i perioden august 1768 til februar 1769 
(Uddrag):
(ikke dateret): Havet har så mange farver. Jeg vil prøve alt! Alt! Cyan, 
kobolt, akvamarin, azur. Men også smaragd, malakit, jade. Det er 
fantastisk!
(ikke dateret): Det er umuligt! Hvordan skal jeg fastholde dette 
farvehav på en blegt lærred. Og lugten af mænd brænder sig gennem 
min hjerne, jeg bliver mere og mere eet med (ulæseligt) af samme støb-
ning.
3. oktober: Jeg skriver ikke igen før jeg er tilfreds. Gud være mig 
nådig.
25. december: Jeg længes efter strygere og efter cembaloets klange. Jeg 
længes efter selskab!! Den unge Herman Spöring og jeg har tilbragt en 
del tid med samtaler. Jeg tror han beundrer mit håndværk. Kaptajnen 
er en fuldstændig og aldeles (ulæseligt, muligvis udstreget) person!
27. januar: Herman viste mig sit fi ne urmagerværktøj. Kunstner er 
han ikke.

ATTRIBUTTER
FYSISK
Styrke  
Smidighed  
Stamina  
SOCIALT
Karisma  
Manipulation  
Udseende  
MENTALT

Opfattelse  
intelligens  
Snuhed  
EVNER
TALENTER
Skuespil  
Årvågenhed  
Idræt  
Slagsmål  
Undvige  
Empati  
True  
Lederevne  
Snyde  

FÆRDIGHEDER

Etikette  
Skydevåben  
Nærkamp  
Musik  
Reparere  
Snige  
Overlevelse  

VIDEN
Bureaukrati  
Pengesager  
Efterforske  
Jura  
Sprog  
Medicin  
Okkult  
Politik  
Videnskab  

VILJESTYRKE
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

HELBRED
Forslået  ❏

Ramt  -1 ❏

Kvæstet  -1 ❏

Såret  -2 ❏

Mishandlet  -2 ❏

Lemlæstet  -5 ❏

Ukampdygtig  ❏ 



Venus Passagen

Karakterer til spillerne

Venus Passagen

Sidney Parkinson

Sidney Parkinson, illustrator
Fødselsår/sted: 1745 i Edinburgh.
Natur/Adfærd: Konkurrencemenneske: Parkinson har en indre 
trang til at vinde for enhver pris det er selve sejrens sødme der giver 
ham en rus. Livet er en kamp, samfundet er opdelt mellem tabere og 
vindere. Æd eller bliv ædt. Han er en udmærket samarbejdspartner 
så længe gruppen har kontroverser og meningsforskelle. Skaber: 
Parkinson ønsker at skabe ting af vedvarende værdi, smukke 
tegninger. Korrekte illustrationer af alverdens blomster og dyr.
Personlig historie: Parkinsons fader var brygger, og ingen velha-
vende mand. Først blev Parkinson udlært som uldvarehandler, 
men hans talent for at tegne var åbenlyst, et talent der bragte ham 
til London. Her tiltrak hans farvestrålende plancher af blomster og 
frugter sig opmærksomhed fra botanikere og andre natureksperter, 
heriblandt Joseph Banks. 
Forhold til andre ombord: Parkinson støtter sig til de stærke person-
ligheder. Green og ikke mindst kaptajn Cook. Den af videnskabsfol-
kene han decideret foragter er klovnen Buchan, der ikke synes at 
kunne tage sit arbejde alvorligt. Buchan er en født taber. 
Drømme og ønsker: Parkinson frygter mest af alt at fejle eller tabe. 
Rollespilsnoter: Parkinson er blændende begavet, følsom og forstå-
ende, hele tiden i færd med at lære nyt og arbejde hårdt. Faktisk 
er hans nysgerrighed efter at udvide sin horisont karakteristisk. 
Diverse: Parkinson medbringer et væld af udstyr. Farver i massevis. 
Flere forskellige staffelier, paletter og pensler en masse. Han bruger 
kun de bedste materialer til sit arbejde.

Personlige noter:
Brev til Miss Gertrude Carmichael.
Kæreste Miss Carmichael! 
Jeg er meget vel opmærksom på, 
vi ved vores seneste møde aftalte 
at være på fornavn med hinanden. 
Gertrude, dette brevs budskab er 
for alvorlig til at blive indledt med 
fornavn. Grunden til at Jeg handler 
nu, og måske far Dem så pludseligt, 
er, at jeg har fået det for England 
så vigtige hverv at deltage på en 
ekspedition verden rundt. Rejsen er 
under kommando af selveste Kaptajn 
James Cook. Er det ikke fantastisk? 
Tilbage til mit budskab, miss Carmichael. Jeg anholder om Deres 
hånd, og tilspørger Dem om indgåelse af ægteskab med mig når jeg 
vender tilbage fra denne rejse som en berømthed. Jeg håber af hele 
mit hjerte, at De siger ja. Jeg har for nuværende sendt et brev med 
anmodningen om Deres hånd til Deres ærede fader. De kærligste 
hilsner, 
Deres for evigt, Sidney. 

Brev til dommer L. T. Carmichael.
Deres ærværdighed!
Jeg henvender mig skriftligt til Dem fordi, som De nok ved, Deres 
datter Miss Gertrude Carmichael og jeg gennem de sidste måneder 
har gjort hinandens bekendtskab. Deres datters og mit venskab har 
bevæget sig hen mod noget smukt, noget uafvendeligt. Jeg elsker 
Deres datter Gertrude, og er overbevist om, at hun nærer stærke 
følelser for mig også. Jeg anmoder ærbødigst om Deres tilladelse til at 
tage Deres datter til hustru.

Personlige optegnelse i perioden august 1768 til februar 1769:



Venus Passagen

Sidney Parkinson

Venus Passagen

Storyteller-skema

Sidney Parkinson

ATTRIBUTTER
FYSISK
Styrke  
Smidighed  
Stamina  
SOCIALT
Karisma  
Manipulation  
Udseende  
MENTALT

Opfattelse  
intelligens  
Snuhed  
EVNER
TALENTER
Skuespil  
Årvågenhed  
Idræt  
Slagsmål  
Undvige  
Empati  
True  
Lederevne  
Snyde  

FÆRDIGHEDER

Etikette  
Skydevåben  
Nærkamp  
Musik  
Reparere  
Snige  
Overlevelse  

VIDEN
Bureaukrati  
Pengesager  
Efterforske  
Jura  
Sprog  
Medicin  
Okkult  
Politik  
Videnskab  

VILJESTYRKE
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

HELBRED
Forslået  ❏

Ramt  -1 ❏

Kvæstet  -1 ❏

Såret  -2 ❏

Mishandlet  -2 ❏

Lemlæstet  -5 ❏

Ukampdygtig  ❏ 


