
Akodo Ameiko 

Magistrat (ordenshåndhæver) for 

Akodo familien. Hun er selv kusine til 

Akodo Toturi's fætter - nok til at alle i 

klanen respekterer hendes status, 

men langt far nok til at være med i 

familiens inderkreds. Ameiko er kendt 

for sine kenjutsu evner, hun har vun-

det tre dueller og sidste efterår 

dræbt hun lederen af en røverban-

de. Begge hendes forældre er døde 

i klanens tjeneste inden for det sidste 

år, og ved hendes hofte sidder fami-

liens gamle katana Løvkløver. F
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  Akodo zanakoAkodo zanako  

Gunso (befalingsmand) ved Akodo familiens hus i 

hovedstaden Otosan Uchi. Berømt for sine evner 

med en bue. Efter en tid i den Kejserlige Garde, er 

hun blevet forfremmet til sin nuværende stilling. 

Ikoma kosoIkoma koso  

En stille mand, der længe har tjent sin familie som 

budbringer og livvagt. Han er fætter til Ikoma Ujia-

ki, en af Ikoma familiens mest magtfulde mænd. 

Har netop overstået en længere pilgrimsrejse. 

Kitsu kenroKitsu kenro  

Kitsu Sodan-Senzo (forfædre præst). Kenro har 

altid talt med forfædrene. Han har flere gange 

været på sjælelige rejser til de dødes rige. Under 

en af sjælerejserne mistede han sit ene øje. 

Kitsu tanariKitsu tanari  

Kenro’s yojimbo (livvagt). Trænede som ung hos 

Drage klanen, hvorfra han vendte hjem for to år 

siden. Blandt Drage klanens yamabushi (munke-

krigere) tillagde han sig en meditativ livsstil.   

Matsu oyumiMatsu oyumi  

Frygtløs bushi og tidligere medlem af Løvindens 

Garde - Matsu Daimyoens personlige livvagt. Hun 

er optændt af retfærdig vrede, og kæmper for at 

vaske sin families skam væk.  



Akodo Ameiko 
 

Glory .................... 4.5 

Honor .................... 4.0 
 
Advantages 

Clear Thinker, Inheritance, Ma-

gistrate 

Disadvantages 

Idealistic, Proud 

 

Air 2 

(Reflexes 2 / Awareness 2) 

Earth 2 

(Stamina 2 / Willpower 3) 

Fire 2 

(Agility 2 / Intelligence 2) 

Water 4 

(Strength 4 / Perception 4) 

Void 3 

Void Points Spent: 

TN to be Hit 

Reflexes x 5: 10 

Fuld Rustning: +10 

 

Weapons 

Wakizashi (Ini: 1k1+2 / Dam: 6k2+4) 

Katana (Ini: 2k1+2 / Dam: 8k3+4) 

Bokken (Ini: 1k1+2 / Dam: 5k1+4) 

 

Techniques 

 Må ignorer rustning når du angriber. 

 Må lægge Honor til alle angrebsslag. 

Skills 

Athletics ....................... 2 

Archery ........................ 1 

Bojojutsu ....................... 2 

Caligraphy .................. 3 

Courtier ........................ 3 

Etiquette ...................... 4 

Hand-to-hand ............. 2 

Hunting ......................... 2 

Iaijutsu .......................... 4 

Investigation ................ 3 

Kenjutsu ........................ 4 

Lore: History ................. 1 

Sincerity ........................ 3 

Stealth .......................... 1 

Tea Ceremony ............ 3 

Wounds 

 4 -0 

 8 -1

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down

 28 Out 

 32 Dead 

Forræderens død 

Landsbyen er svøbt i stilhed. Græshopperne spiller ufor-

styrret en sørgmodig melodi. Din krop smerter af stilstand. 

Du bevæger dig ikke. Ser blot afventende på manden 

foran dig. Han er din onkel og en forræder. 

I otte år har din onkel været daimyoens udsendte i lands-

byen, og altid har han betalt skatterne rettidigt. Men hans 

ære har fejlet. Under tørken fik landsbyens marker vand fra 

bjergene, og han sendte ikke ris til de trængende. 

Det var en rig købmand fra Trane Klanen, der fristede 

med rigdom. Så mens klanens sydlige landsbyer led af 

hungersnød, spiste fjenderne sig mætte. 

I går aftes var du din onkels gæst, og I havde en god af-

ten. Her til morgen ventede du i hans officielle modtage-

værelse. Da han kom, præsenterede du dig med din fulde 

titel – og på et lille bord af lakeret træ lagde du et par 

mønter slået i Trane Klanens land. Du sagde ikke et ord. 

Han vidste, hvorfor du var kommet. 

Solen går snart ned. Inden mørket vil du komme med en 

officiel anklage. Tilstår din onkel inden da, undgår han en 

ydmygende straf, og kan begå seppuku. Bagefter vil du 

henrette landsbyens bondeleder. Måske skåner du man-

dens familie? Lige nu venter du på din onkels tilståelse. 

 

Duellen 

Solen brænder. Dit hår klæber. Din kimono er bundet op, 

så den ikke hænger i vejen. Din vejrtrækning er rolig, dyb. 

En dråbe sved glider af din pande, rammer din øjenvippe. 

Du blinker. Det lokker din modstander til at trække sin kata-

na. Øjeblikket efter vipper du hans blod af din katana. Du-

ellen er ovre. Dine håndflader er tørre. Trane samuraien 

der havde købt ris fra din onkels landsby er død. 

Din onkels død var hævnet, og du følte et kort øjeblik, at 

du var en værdig vogter af hans sværd Sakuriifu. 

 

Akodo Ameiko 

Daimyo:  

Lensherre/

klanleder. 

Seppuku:  

Ærefuldt selv-

mord. 

Katana:  

Langt sværd. 

Sakuriifu:  

Løvkløver. 



Akodo zanako 

Gunso (befalingsmand) ved Ako-

do familiens hus i hovedstaden Oto-

san Uchi. Har tilbragt vinteren i Løve 

klanens land, og er på vej tilbage 

mod sin post. Zanako er niece til 

Akodo Kages fætter. Hendes evner 

med buen er allerede berømte, og 

efter hun bragte Løve klanen me-

gen hæder og ære under en kon-

kurrence ved den Kejserlige Garde, 

blev hun forfremmet. 

Ikoma kosoIkoma koso  

En stille mand, der længe har tjent sin familie som 

budbringer og livvagt. Han er fætter til Ikoma Ujia-

ki, en af Ikoma familiens mest magtfulde mænd. 

Har netop overstået en længere pilgrimsrejse. 

Kitsu kenroKitsu kenro  

Kitsu Sodan-Senzo (forfædre præst). Kenro har 

altid talt med forfædrene. Han har flere gange 

været på sjælelige rejser til de dødes rige. Under 

en af sjælerejserne mistede han sit ene øje. 

Kitsu tanariKitsu tanari  

Kenro’s yojimbo (livvagt). Trænede som ung hos 

Drage klanen, hvorfra han vendte hjem for to år 

siden. Blandt Drage klanens yamabushi (munke-

krigere) tillagde han sig en meditativ livsstil.   

Matsu oyumiMatsu oyumi  

Frygtløs bushi og tidligere medlem af Løvindens 

Garde - Matsu Daimyoens personlige livvagt. Hun 

er optændt af retfærdig vrede, og kæmper for at 

vaske sin families skam væk.  

Akodo AmeikoAkodo Ameiko  

Magistrat (ordenshåndhæver) for Akodo famili-

en. Fjernt i familie med Akodo Toturi. Kendt for sine 

kenjutsu evner, og vinder af tre dueller. Hun bærer 

sin families gamle katana Løvkløver. 



Akodo zanako 
 

Glory .................... 2.7 

Honor .................... 3.0 
 
Advantages 

Focused Mind, Rank 

Disadvantages 

Obligation (Akodo Family) 

 

 

Air 4 

(Reflexes 4 / Awareness 4) 

Earth 2 

(Stamina 2 / Willpower 3) 

Fire 2 

(Agility 3 / Intelligence 2) 

Water 3 

(Strength 3 / Perception 3) 

Void 2 

Void Points Spent: 

Akodo Kage 

Du er ti år gammel. Du har trænet i de sidste tre timer. Du 

ænser næsten ikke de mange blå mærker.  

Din onkel har besøg af sin fætter Akodo Kage-Sama, der 

er gift med Kejserens niece. 

Akodo Kage træder ind i dojo’en. Du forsætter din træ-

ning indtil han afbryder dig. Hans øjne ser ind i din sjæl. 

Kage-Sama giver dig en overhaling. Du skåner dine fingre 

for meget i træningen, og din vejrtrækning er forhastet - 

ude af rytme med dit hjerte og dine kata’er. Du bukker ho-

vedet i skam. Han ser nærmere på dine muskler, og konsta-

terer at du træner meget med bue. Du nikker tavst. Kage 

vil vide, om du tror buen eller sværdet er det stærkeste vå-

ben. Uden at tøve svarer du buen. 

Kort tid efter er i på bueskydningsbanen. Du ser ned mod 

rækken af stråmænd, der bliver brugt som træningsmål. 

Kage står halvvejs mellem dig og stråmændene. Han beor-

dre dig til at skyde en pil mod hans hjerte.  

I en flydende bevægelse trækker du buestrengen tilba-

ge, og pilen søger mod sit mål. Den splintres. Et glimt af 

blankt stål afslører, at Kage-Sama med et yadomejutsu slag 

har afværget pilen. Du tøver. To hurtige skridte senere har 

Kage-Sama hugget din bue i to med endnu et sværdhug. 

Skamfuld indrømmer du, at sværdet er stærkere end bu-

en. Kage-Sama ser et kort øjeblik på dig, med det blik, der 

finder vej til din sjæl. Så vender han ryggen til og går. 

 

Pilen kender vejen 

Det er kun to måneder siden du ankom til Otosan Uchi. 

Som en af de bedste i din årgang, er du udtaget til at gøre 

tjeneste i den Kejserlige Garde. 

Du står på bueskydningsbanen. Du har ikke affyret en pil i 

flere måneder. Du træner med buen og din indre styrke. Du 

ser pilen for dig, mens den selv finder vejen til sit mål.  

Du ved nu at buen hverken er stærkere eller svagere end 

sværdet, men at bushien afgør kampen. 

Akodo zanako 

Dojo:  

Træningssal. 

 

Kata: 

Øvelse/ 

Bevægelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Yadomejutsu: 

Sværdteknik 

hvor man 

kløver en pil i 

luften. 

 

 

 

Otosan Uchi 

Hovedstaden 

i Kejserriget. 

 

 

 

 

Bushi 

Kriger/soldat. 

TN to be Hit 

Reflexes x 5: 20 

Fuld Rustning: +10 

 

Weapons 

Yumi (Ini: 1k1+4 / Dam: 2k2+3) 

Wakizashi (Ini: 1k1+4 / Dam: 5k2+3) 

Katana (Ini: 1k1+4 / Dam: 6k3+3) 

Bokken (Ini: 1k1+4 / Dam: 4k1+3) 

 

Techniques 

 Må ignorer rustning når du angriber. 

 Må lægge Honor til alle angrebsslag. 

Skills 

Athletics ....................... 3 

Archery ........................ 5 

Bojojutsu ....................... 1 

Caligraphy .................. 2 

Courtier ........................ 2 

Etiquette ...................... 2 

Hand-to-hand ............. 3 

Hunting ......................... 3 

Iaijutsu .......................... 2 

Investigation ................ 1 

Kenjutsu ........................ 4 

Lore: History ................. 1 

Sincerity ........................ 3 

Stealth .......................... 2 

Tea Ceremony ............ 3 

Wounds 

 4 -0 

 8 -1

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down

 28 Out 

 32 Dead 



Kitsu tanari 

Kenro yojimbo (livvagt). Tanari træ-

nede som ung hos Drage klanen, 

hvorfra han vendte hjem for to år 

siden med en stor tatovering på ryg-

gen. Blandt Drage klanens esoteri-

ske yamabushi (munke-krigere) til-

lærte han sig en meget meditativ 

livsstil - og som minde om munkene 

og deres lære barberer han stadig-

væk sit hoved. 

Akodo zanakoAkodo zanako  

Gunso (befalingsmand) ved Akodo familiens hus i 

hovedstaden Otosan Uchi. Berømt for sine evner 

med en bue. Efter en tid i den Kejserlige Garde, er 

hun blevet forfremmet til sin nuværende stilling. 

Ikoma kosoIkoma koso  

En stille mand, der længe har tjent sin familie som 

budbringer og livvagt. Han er fætter til Ikoma Ujia-

ki, en af Ikoma familiens mest magtfulde mænd. 

Har netop overstået en længere pilgrimsrejse. 

Kitsu kenroKitsu kenro  

Kitsu Sodan-Senzo (forfædre præst). Kenro har 

altid talt med forfædrene. Han har flere gange 

været på sjælelige rejser til de dødes rige. Under 

en af sjælerejserne mistede han sit ene øje. 

Matsu oyumiMatsu oyumi  

Frygtløs bushi og tidligere medlem af Løvindens 

Garde - Matsu Daimyoens personlige livvagt. Hun 

er optændt af retfærdig vrede, og kæmper for at 

vaske sin families skam væk.  

Akodo AmeikoAkodo Ameiko  

Magistrat (ordenshåndhæver) for Akodo famili-

en. Fjernt i familie med Akodo Toturi. Kendt for sine 

kenjutsu evner, og vinder af tre dueller. Hun bærer 

sin families gamle katana Løvkløver. 



Kitsu tanari Kitsu tanari 
 

Glory .................... 2.0 

Honor .................... 2.5 
 
Advantages 

Perfect Balance, Tattooed 

Disadvantages 

Ascetic, Obligation. 

 

 

Air 3 

(Reflexes 3 / Awareness 3) 

Earth 2 

(Stamina 2 / Willpower 2) 

Fire 2 

(Agility 3 / Intelligence 2) 

Water 2 

(Strength 2 / Perception 2) 

Void 4 

Void Points Spent: 

TN to be Hit 

Reflexes x 5: 15 

Let Rustning: +5 

 

Weapons 

Unarmed (Ini: 1k1+3 / Dam: 2k1+2) 

Wakizashi (Ini: 1k1+3 / Dam: 4k2+2) 

Katana (Ini: 1k1+3 / Dam: 5k3+2) 

Bokken (Ini: 1k1+3 / Dam: 3k1+2) 

 

Techniques 

 Må lægge sin Water Ring til Att. og Dam. 

 Ocean Tattoo: Klarer sig uden mad, drikke og søvn. 

Skills 

Athletics ....................... 4 

Archery ........................ 3 

Bojojutsu ....................... 3 

Caligraphy .................. 2 

Courtier ........................ 1 

Etiquette ...................... 2 

Hand-to-hand ............. 5 

Hunting ......................... 1 

Iaijutsu .......................... 2 

Investigation ................ 3 

Kenjutsu ........................ 4 

Lore: History ................. 2 

Sincerity ........................ 2 

Stealth .......................... 2 

Tea Ceremony ............ 1 

Wounds 

 4 -0 

 8 -1

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down

 28 Out 

 32 Dead 

Bjergets ro — Havets styrke 

Rejsen har taget otte år. Det første år besøgte du en ræk-

ke templer inden du mediterede på De Syv Tordeners 

Bjergs. I sneen på bjergets top vandt du ro og vished. Ro til 

at glemme din ærgerrighed. Vished om at du endnu ikke 

havde nået vejs ende. 

Din sensei havde sendt dig ud på rejsen, for at du kunne 

lære dig selv at kende. Og ikke mindst lære til ydmyghed. 

Det havde faldet dig svært at passe ind i din senseis skole, 

for du var vandt altid at være i centrum.  

Din rejse forsatte videre rundt i Rokugan. Til sidst kom du til 

bjergene mod nord hvor Drageklanen har sit hjem. Du be-

søgte en række templer, og begav dig op i bjergene. En 

rejse der tog et par måneder. En dag stod du foran Togashi 

Borgen - i hjertet af Drage Klanens land. 

Munkene tog godt imod dig. Kun de færreste kan overle-

ve en rejse gennem de nordlige bjerge, og kun de udvalg-

te finde vej til Togashi Borgen.  

I dag vender du tilbage til din klan. Din rejse er forbi. Du 

har trænet i flere år sammen med Drageklanens yama-

bushi. Din ryg er dækket af en tatovering forstillende det 

frådende hav med de ødelæggende bølger. Det er sym-

bolet på den styrke som du har fået. En styrke som kan 

ødelægge alt, hvis du miste kontrollen over den. 

 

Knækket stål 

Bag dig ligger to ronin. Den ene er bevidstløs efter du 

ramte ham med Bølgens Fulde Kraft i et slag med din hånd-

flade. Den anden væltede du med et glidende Tidevan-

dets Træk Mod Dybet spark, der brækkede hans ene ben.  

De var snigmordere, betalt af en ukendt mand for at 

overfalde manden du bevogter. Deres liv er som alle andre 

menneskers helligt, men deres ære er tabt. 

Inden du vendte dem ryggen, knækkede du deres sværd 

med de bare næver. 

 

Yamabushi: 

Tempelvogter. 

 

 

 

 

 

Ronin: 

Samuraier 

uden en herre. 



Ikoma koso 

En stille mand, der længe har tjent 

sin familie som budbringer og liv-

vagt. Han er fætter til Ikoma Ujiaki, 

en af Ikoma familiens mest magtful-

de mænd, men er aldrig selv blevet 

tildelt nogle æresbevisninger. Han 

har netop overstået en længere pil-

grimsrejse for at mediterer over sin 

plads i den Himmelske Orden. Som 

ung var der megen snak om hans 

dygtighed, men af en eller anden 

grund slog han aldrig igennem. 

Akodo zanakoAkodo zanako  

Gunso (befalingsmand) ved Akodo familiens hus i 

hovedstaden Otosan Uchi. Berømt for sine evner 

med en bue. Efter en tid i den Kejserlige Garde, er 

hun blevet forfremmet til sin nuværende stilling. 

Kitsu kenroKitsu kenro  

Kitsu Sodan-Senzo (forfædre præst). Kenro har 

altid talt med forfædrene. Han har flere gange 

været på sjælelige rejser til de dødes rige. Under 

en af sjælerejserne mistede han sit ene øje. 

Kitsu tanariKitsu tanari  

Kenro’s yojimbo (livvagt). Trænede som ung hos 

Drage klanen, hvorfra han vendte hjem for to år 

siden. Blandt Drage klanens yamabushi (munke-

krigere) tillagde han sig en meditativ livsstil.   

Matsu oyumiMatsu oyumi  

Frygtløs bushi og tidligere medlem af Løvindens 

Garde - Matsu Daimyoens personlige livvagt. Hun 

er optændt af retfærdig vrede, og kæmper for at 

vaske sin families skam væk.  

Akodo AmeikoAkodo Ameiko  

Magistrat (ordenshåndhæver) for Akodo famili-

en. Fjernt i familie med Akodo Toturi. Kendt for sine 

kenjutsu evner, og vinder af tre dueller. Hun bærer 

sin families gamle katana Løvkløver. 



Ikoma koso 
 

Glory .................... 1.0 

Honor .................... 1.5 
 
Advantages 

Crafty, Hearthless, Quick 

Disadvantages 

Dark Secret (Spy) 

 

 

Air 2 

(Reflexes 2 / Awareness 3) 

Earth 2 

(Stamina 2 / Willpower 3) 

Fire 4 

(Agility 4 / Intelligence 4) 

Water 2 

(Strength 2 / Perception 3) 

Void 2 

Void Points Spent: 

TN to be Hit 

Reflexes x 5: 15 

Let Rustning: +5 

 

Weapons 

Wakizashi (Ini: 2k2+3 / Dam: 4k2) 

Katana (Ini: 2k2+3 / Dam: 5k3) 

Bokken (Ini: 2k2+3 / Dam: 3k1) 

 

Techniques 

 Giver +2k2 Damage til alle angreb, som modstanderen  

ikke er forberedt på. 

 Har +1k1 til Investigation, Sincerity og Stealth. 

Skills 

Athletics ....................... 2 

Archery ........................ 2 

Bojojutsu ....................... 1 

Caligraphy .................. 3 

Courtier ........................ 3 

Etiquette ...................... 4 

Hand-to-hand ............. 2 

Hunting ......................... 1 

Iaijutsu .......................... 2 

Investigation ................ 2 

Kenjutsu ........................ 3 

Lore: History ................. 1 

Sincerity ........................ 4 

Stealth .......................... 5 

Tea Ceremony ............ 2 

Wounds 

 4 -0 

 8 -1

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down

 28 Out 

 32 Dead 

Ikoma kos0 
Tåger 

Tågen ligger tæt over skoven. Ved det lille tempel ånder 

alting fred, mens de to elskende sagte føre en samtale. 

Manden er klædt i Trane Klanens lyseblå farver. Han bærer 

en let rustning, og holder hele tiden hånden på sit sværd. 

Kvinden er geisha. Og hendes kærlig blot en falsk maske. 

Du står lidt derfra i skygge. Du hører alt hvad der bliver 

sagt. Tranens håbløse forelskelse, og om hvordan han be-

klager, at han må skilles fra sin elskede. Han fortæller alt for 

meget. Fortæller om hvor hans kompagni skal mobiliseres. 

Fortæller hvilken vej han vil rejse. Han husker endda at 

nævne, at hærens general er blevet kaldt til hoffet, og først 

vil vende tilbage om en ugen. 

Hver gang hans hjerte forråder ham, smiler du. I en duel 

ville du aldrig have en chance mod ham. Nu ejer du i ste-

det hans hjerte. 

Efter en stund forlader manden templet. Du venter indtil 

tågerne har opslugt ham, så træder du frem fra dit skjul. 

Geishaen får sine penge. Hun takker ydmygt, og du er 

venligere mod hende end du har lyst til. Hun er ikke andet 

end et våben mod dine fjender. Hun er ikke værdig til at få 

respekt. Men du er venlig, så hun en anden gang kan væ-

re et våben i dine hænder. 

Først da du forlader lysningen tænker du på, om din ære 

kan bære denne slags luskeri. Den første Akodo skrev i sine 

erindringer, at krig skal vindes, og modstanderens svaghe-

der udnyttes. 

Du bliver aldrig en legendarisk general eller uovervindelig 

bushi. Alligevel tjener du din klan med evig loyalitet. Så 

hvad gør det, at din ære er lidt flosset. Du tjener klanen på 

bedste vis, og har i aften sikret din general en sejr over fjen-

des hær. Slaget er vundet, inden det bliver udkæmpet. 

 

 

Geisha: 

Professionel 

glædespige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bushi: 

Soldat/kriger. 



Kitsu kenro 

Kitsu Sodan-Senzo (forfædre 

præst). Kenro har altid talt med for-

fædrene, og siden han første gang 

som 5 årig hørte sin farfars stemme, 

har han ikke kendt til ensomhed. 

Han har flere gange været på sjæ-

lelige rejser til de dødes rige. Det var 

under en af sjælerejserne at Kenro 

mistede sit ene øje, men han har 

aldrig fortalt nogen hvad der 

egentlig skete. 

Akodo zanakoAkodo zanako  

Gunso (befalingsmand) ved Akodo familiens hus i 

hovedstaden Otosan Uchi. Berømt for sine evner 

med en bue. Efter en tid i den Kejserlige Garde, er 

hun blevet forfremmet til sin nuværende stilling. 

Ikoma kosoIkoma koso  

En stille mand, der længe har tjent sin familie som 

budbringer og livvagt. Han er fætter til Ikoma Ujia-

ki, en af Ikoma familiens mest magtfulde mænd. 

Har netop overstået en længere pilgrimsrejse. 

Kitsu tanariKitsu tanari  

Kenro’s yojimbo (livvagt). Trænede som ung hos 

Drage klanen, hvorfra han vendte hjem for to år 

siden. Blandt Drage klanens yamabushi (munke-

krigere) tillagde han sig en meditativ livsstil.   

Matsu oyumiMatsu oyumi  

Frygtløs bushi og tidligere medlem af Løvindens 

Garde - Matsu Daimyoens personlige livvagt. Hun 

er optændt af retfærdig vrede, og kæmper for at 

vaske sin families skam væk.  

Akodo AmeikoAkodo Ameiko  

Magistrat (ordenshåndhæver) for Akodo famili-

en. Fjernt i familie med Akodo Toturi. Kendt for sine 

kenjutsu evner, og vinder af tre dueller. Hun bærer 

sin families gamle katana Løvkløver. 



Kitsu kenro 
 

Glory .................... 3.0 

Honor .................... 2.5 
 
Advantages 

Kitsu Bloodlines, Large 

Disadvantages 

Antisocial, One-eyed) 

 

 

Air 2 

(Reflexes 2 / Awareness 2) 

Earth 4 

(Stamina 4 / Willpower 5) 

Fire 2 

(Agility 2 / Intelligence 3) 

Water 2 

(Strength 2 / Perception 3) 

Void 2 

Void Points Spent: 

TN to be Hit 

Reflexes x 5: 10 

 

Weapons 

Bo Staff (Ini: 2k1+2 / Dam: 6k2) 

Wakizashi (Ini: 1k1+2 / Dam: 5k2) 

Katana (Ini: 1k1+2 / Dam: 6k3) 

Bokken (Ini: 1k1+2 / Dam: 4k1) 

 

Techniques 

 Kan tale til forfædrene. 

 Kan tale på forfædrenes vegne. 

 Bliver ikke åndelig uren af blod og kød. 

Skills 

Athletics ....................... 2 

Archery ........................ 2 

Bojojutsu ....................... 4 

Caligraphy .................. 3 

Courtier ........................ 0 

Etiquette ...................... 2 

Hand-to-hand ............. 4 

Hunting ......................... 2 

Iaijutsu .......................... 1 

Investigation ................ 1 

Kenjutsu ........................ 3 

Lore: History ................. 5 

Sincerity ........................ 2 

Stealth .......................... 1 

Tea Ceremony ............ 1 

Wounds 

 8 -0 

 16 -1

 24 -2 

 32 -3 

 40 -4 

 48 Down

 56 Out 

 64 Dead 

Kitsu kenro 
Den første sjælevandring 

Du vågner fra en drøm. Sveden hænger tungt i dine sen-

geklæder og dit hår. Dit værelse er fyldt med en kold tåge, 

og væggene er forsvundet. I dine hænder holder du en 

maske. Den er lavet lakeret silke, med stærkt karikerede 

træk og kraftige farver. Du tager masken på, så ånderne 

ikke kan genkende dig. 

Du træder ud i tågerne.  Hvor der normalt er en have, fin-

der du kun løse sten og grus. Alting er vådt og klamt på 

grund af tågen. Du forsætter gennem gruset, mens du 

mærker de skarpe sten under fødderne. Det er en stikken-

de kold smerte, men du elsker den. Den minder dig om at 

du ikke drømmer. 

Landskabet svimler for dig. Tågerne får fast form, og sam-

let i høje klipper. Monolitter og dyssesten. De rejser sig om 

dig, en endeløs labyrint, hvor sjælene på den sidste rejse 

kan fare vild. Du kender vejen selvom du aldrig har været 

her før, og det ikke er tid for din egen sidste rejse. 

Undervejs høre du fjerne skrig, sørgmodige hyl og gråd-

kvalte hulk. Du ser ingen andre folk, men mærker deres til-

stedeværelse i labyrinten. 

Vandringen tager flere timer, føles som en uge og er ud-

mattende som en måneds faste. Labyrinten åbner sig. 

Du står foran en kløft uden bund. Kun tåger og fortabte 

sjæle svæver i tomrummet under den smalle bro. De træ-

der over broen, og mærker hvordan usynlige kræfter prø-

ver at krænge din sjæl af dig, og suge den ned i dybet. 

Dine skridt er sikre. Din sjæl er fuld af styrke. 

Tretten år gammel træder du for første gang ind i Jigoku - 

De Dødes Rige - hvor forfædrene lever videre. Du har ev-

nen til at finde forfædrene, og få dem til at mindes deres liv 

i de levendes verden. Men de fleste ånder er glemsomme, 

distræte og flygtigere end pludselige indskydelser. 



Matsu oyumi 

Frygtløs bushi og tidligere medlem 

af Løvindens Garde - Matsu Dai-

myoens personlige livvagt. Hun er 

optændt af retfærdig vrede, og 

kæmper for at vaske sin families 

skam væk. For tre år siden valgte 

hendes farfar at forlade Løve kla-

nen, og med hele sin familie rejste 

han væk fra klanens lands. Oyumi 

blev tilbage, men måtte i skam for-

lade Løvindens Garde. 

Akodo zanakoAkodo zanako  

Gunso (befalingsmand) ved Akodo familiens hus i 

hovedstaden Otosan Uchi. Berømt for sine evner 

med en bue. Efter en tid i den Kejserlige Garde, er 

hun blevet forfremmet til sin nuværende stilling. 

Ikoma kosoIkoma koso  

En stille mand, der længe har tjent sin familie som 

budbringer og livvagt. Han er fætter til Ikoma Ujia-

ki, en af Ikoma familiens mest magtfulde mænd. 

Har netop overstået en længere pilgrimsrejse. 

Kitsu kenroKitsu kenro  

Kitsu Sodan-Senzo (forfædre præst). Kenro har 

altid talt med forfædrene. Han har flere gange 

været på sjælelige rejser til de dødes rige. Under 

en af sjælerejserne mistede han sit ene øje. 

Kitsu tanariKitsu tanari  

Kenro’s yojimbo (livvagt). Trænede som ung hos 

Drage klanen, hvorfra han vendte hjem for to år 

siden. Blandt Drage klanens yamabushi (munke-

krigere) tillagde han sig en meditativ livsstil.   

Akodo AmeikoAkodo Ameiko  

Magistrat (ordenshåndhæver) for Akodo famili-

en. Fjernt i familie med Akodo Toturi. Kendt for sine 

kenjutsu evner, og vinder af tre dueller. Hun bærer 

sin families gamle katana Løvkløver. 



Matsu oyumi 
Løvens fald 

Flere hundrede samuraier fra den mægtige Matsu familie 

er samlet. Klædt i skinnende rustninger og hjelme prydet 

med røde manker. Som den bedste elev fra Matsu Famili-

ens dojo, er du selvskrevet til at blive optaget i den fornem-

me Løvindens Garde, hvor kun de bedste samurai-ko får 

lov til at gøre tjeneste. Det burde være en glædens dag, 

men din daimyo smilede ikke. Matsu Tsuko-Sama sad i stil-

hed, og virkede fraværende. 

To dage forinden din gempukku, døde Akodo Arasou-

Sama - dræbt af pil i ryggen, affyret af en Trane Samurai 

under slaget om grænsepost. Han var Løve Klanens ube-

stridte leder. En general der var frygtet af sine fjender, og 

en duelist der talrige gange havde vist sin styrke. Han var 

også forlovet med Matsu Tsuko-Sama. 

Din troskabsed blev råbt ud over de forsamlede samurai-

er. Du fik overdraget dit daisho af Matsu Tsuko-Sama, der i 

et kort øjeblik ikke virkede fraværende. Hendes øjne gløde 

af vrede og stolthed, da hun bød dig velkommen til Løvin-

dens Garde. Hun smilede, da hun lovede dig, at du snart 

ville få mulighed for at tjene med ære i krigen. 

 

Udstødt 

Da det kom frem at den 38. Kejser Hantei var i livsfare, og 

at Skorpion og Trane Klanerne pønsede på at overtage 

magten, blev du fyldt med retfærdig vrede. Du ønskede at 

kæmpe på slagmarken, indtil at Kejserens fjender var for-

drevet fra Rokugan. Ikke alle så det på samme måde. 

Din morfar valgte at lytte til de folk, der sagde at det var 

Akodo familien der holdt Kejseren til fange. At forræderne 

ikke var Trane og Skorpion Klanerne, men Akodo familien. 

Din familie forlod Løve Klanens land, og blev belønnet af 

Trane Klanen med et len i de sydlige provinser. Du blev til-

bage. Din troskabsed er ubrydelig. 

 

Dojo: 

Træningssal. 

 

Samurai-ko: 

Kvindelig 

samurai 

 

Daimyo:  

Lensherre/

klanleder. 

 

Gempukku: 

Ritual der gør 

børn til voksne. 

 

Daisho: 

Sværdsæt - 

katana og wa-

kizashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matsu oyumi 
 

Glory .................... 2.4 

Honor .................... 4.0 
 
Advantages 

Fearless, Lions Strength. 

Disadvantages 

Arrogance, Brash. 

 

 

Air 3 

(Reflexes 3 / Awareness 3) 

Earth 3 

(Stamina 3 / Willpower 3) 

Fire 3 

(Agility 4 / Intelligence 3) 

Water 3 

(Strength 3 / Perception 3) 

Void 2 

Void Points Spent: 

TN to be Hit 

Reflexes x 5: 15 

Fuld rustning: +10 

 

Weapons 

Unarmed (Ini: 1k1+3 / Dam: 3k1) 

Katana (Ini: 1k1+3 / Dam: 6k3) 

Bokken (Ini: 1k1+3 / Dam: 4k1) 

 

Techniques 

 Må angribe to gange i hver kamrunde(bare ikke med 

samme våben). 

 Void brugt på Strength tæller dobbelt. 

Skills 

Athletics ....................... 5 

Archery ........................ 3 

Bojojutsu ....................... 2 

Caligraphy .................. 2 

Courtier ........................ 2 

Etiquette ...................... 3 

Hand-to-hand ............. 3 

Hunting ......................... 4 

Iaijutsu .......................... 2 

Investigation ................ 1 

Kenjutsu ........................ 5 

Lore: History ................. 1 

Sincerity ........................ 2 

Stealth .......................... 1 

Tea Ceremony ............ 1 

Wounds 

 6 -0 

 12 -0

 18 -1 

 24 -2 

 30 -3 

 36 Down

 42 Out 

 48 Dead 



 

Ådselsæderne 

Siden Kejseren tog ophold på Akodo Borgen har hoffet sy-

det af intriger. Kejserarvingen, den unge Hantei Totorii er hav-

net i kløerne på Skorpion Klanen. De Kejserlige vasalfamilier 

Seppun, Otomo og Miya er splittede i deres loyalitet. 

Hoffolkene flokkes om den tomme Kejsertrone, mens de lu-

rer på at få deres andel i magten. Løve Klanen har udråbt sig 

selv til Kejserens sande beskyttere, og anklager Skorpion og 

Trane klanerne for at ville lave et kup. Ved hoffet siger man, 

at det er Akodo Kage der har taget Kejserens til fange.  Kej-

serrigets skæbne venter på en afgørelse, men sommerens 

krige har ikke afgjort noget.  

Du tjener i den æresgarde, der bevogter Akodo familiens 

hus i hovedstaden. Flere gange har du eskorteret din dai-

myo, Akodo Toturi, når han har trodset sine talrige fjender i 

hovedstaden. Din daimyo er tynget. Et par gange har Toturi-

Sama mødtes i hemmelighed med Trane Klanens daimyo 

Doji Hoturi. Du ved ikke hvad møderne drejer sig om, og har 

ikke spurgt. Rygterne fortæller at Toturi-Sama er søger fred 

med Trane Klanen, men det kan vel ikke passe?  

 

Sakuriifu 

Efter slaget ved Hvide Kyst Sletterne besøgte du Forfæd-

renes Hal. For foden af din farfars statue tændte du røgel-

sespinde. I de små rum i muren bagved stillede du først ur-

nen med din faders aske. Bagefter urnen med din moders 

aske. Din far var faldet på slagmarken, og din mor havde 

begået selvmord for at følge ham. 

Du havde aldrig nået at fortælle dem om din onkels for-

ræderi, eller nået at overdrage din onkels sværd Sakuriifu til 

din fader. Nu var du vogter af familiens fornemmeste 

sværd, som i sin tid var blevet overdraget til din farfar fra 

Klanens Daimyo. 

Du mediterede foran din farfars mindestatue i flere timer. 

Uden forfædrenes tilladelse til at bære sværdet, måtte du 

aflevere det tilbage til den unge Daimyo Akodo Toturi, der 

allerede havde problemer. Matsu familien havde kun mod-

villigt sværget troskab til Toturi-Sama. Hvis du leverede det 

gamle sværd tilbage, ville det blive tolket som endnu en 

tilkendegivelse af mistillid. Det ville yderligere svække den 

unge Daimyo.  

Du græd. For første gang i mange år lod du dine følelser 

få frit løb. Du var fyldt med sorg, og søgte forfædrenes vej-

ledning. I steder blev du mødt med tavshed. Havde du blot 

haft styrken til at holde følelserne i ro. Havde du bare fået 

forfædrenes tilladelse til at bære Sakuriifu. 

Akodo Ameiko Akodo zanako 



Kitsu tanari 
 

Drømme om bølger 

En ronin har den frihed  som en samurai ikke har. En ronin er 

fri til at vælge side, og kaldes derfor en bølgemand.  

En samurai udfylder sin rolle i Den Himmelske Orden ved at 

adlyde sin herre. Uden en herre kan en samurai ikke tjene sin 

skæbne. 

Men samuraiens skæbne er fastlåst til hans herres. En ronin 

skaber sin egen skæbne. Den frihed skræmmer de fleste, og 

alle samuraier frygter, at skulle stå til ansigt med forfædrene 

uden at have udfyldt sin skæbne. 

Det er den største ulykke at ende som ronin. Dine rejser har 

lært dig, at den største lykke er frihed. 

De ærgerrige drømme om ære og magt er afløst af drøm-

me om frihed. I dit hovmod troede du at rejsen var forbi, men 

den er knap nok nær sin ende. 

Ikoma koso 

Tabte erindringer 

Efter to års rejse i munkeklæder har du fået adgang til tem-

plet. Det er kun de færreste der nogensinde får adgang til 

det inderste af templet, og nu er du ved at snige dig ind til 

det bagerste bibliotek. 

Biblioteket rummer generationers viden og fortællinger. Et 

sted imellem skriftrullerne er en kopi af den første Akodos erin-

dringer. De erindringer der fortæller om krigslist og sejr. De 

samme erindringer der officielt ikke eksisterer, og hvis indhold 

kun kan omtales som vanærende løgne. Erindringer der inde-

holder hemmeligheder så dybe, at selv Skorpionklanen aldrig 

har afsløret dem. De er heldigvis blevet glemt af de munke 

der vogter dem, men en dag vil de blive funder igen. 

Du starter en brand. Ilden vil sikre, at de erindringer, der for 

evigt skal være hemmelige, forbliver glemte. 



Matsu oyumi 
 

Den tabte stolthed 

To dage inden du begyndte denne rejse, tog endnu tre af 

dine kampfæller afsked med Løvindens Garde. De ville ikke 

tjene under Akodo Toturi, fordi han ifølge rygterne har svigtet 

Matsu Familien ved at forhandle fred med Trane Klanen. 

Du er bange for, at du snart vil følge dem. Du husker sidste 

sommer, hvor Akodo Toturi tre gange gav ordre til at trække 

sig tilbage, i stedet for at møde fjenden på slagmarken. Det 

betød at Trane Klanens soldater raserede to landsbyer og fik 

adgang til en masse værdifuld ris. 

Først da Matsu Tsuko-Sama selv dukkede op og tog kom-

mandoen over hæren, gik I til modangreb. I vandt ubesvæ-

ret over Trane hæren, der var spredt over hele provinsen. Ef-

ter sejren, var der mange, der tænkte på om krigen ikke ville 

have været kortere, hvis ikke ordrerne hele tiden lød på tilba-

getrækning. Og så endda fra en Daimyo der ikke leder hæ-

ren fra felten, men via brevduer fra sin borg langt bag fron-

tens linier. 

Kitsu kenro 

 

Det tabte øje 

Blod. Du har blod i munden. Dine hænder er klør, og du 

kæmper mod manden. Du er større end ham, men hans vild-

skab er stærkere. Dine tænder er vokset, og har styrken til at 

knuse knogler. Dit hår og skæg er en vilter manke. Du er en 

Kitsu. Et åndevæsen der er halvt menneske halvt løve, og du 

kæmper for dit liv. 

Dine klør får fat i hans flanker. Dine tænder synker ned i 

hans skulder. Et kort øjeblik mærker du sejren bruse i dit blod. 

Smerte. Det sortner for dine øjne. Mere blod. Og så mørket. 

Du tabte kampen. Han flåede dit øje ud. Du havde helst 

undgået kampen, men lod instinktet tage over. I Jigoku føl-

ger du dit Kitsu blod. 

Din modstander har fået sin pris. Nu kan han se med dit øje i 

Jigoku, og på den måde se hvad der ellers er skjult for ham. 

Han er din farfar. En mægtig forfædrepræst i sin levetid. Han 

skal nok hjælpe dig, når du skal vandre mellem forfædrenes 

ånder. 

Kort tid efter jeres kamp advarede han dig om en trussel 

mod Kejseren. Om forræderi mod Den Himmelske Orden.  

Om en Løve Samurai fra Akodo familien, der vender ryggen 

til sin fornemmeste pligt, for at forfølge sine drømme. 


