
- Et intrigant Holocaust livescenarie -

Af Jakob Bondesen og Ask Agger

1.0 Intro

20. april 1954. Den tyske Wehrnemagts strategiske raketbase syd for Bruxelles. I kommandobunkeren dybt under den
belgiske muld samles 25 af Rigets tjenere for at fejre Der Führers 65-års fødselsdag. Værterne er Oberst Runkeldunken,
leder af anlægget, samt Feltmarskal Högen, øverstkommanderende for Wehrnemagten i Belgien.

Scenariet løber over 12 timer og går fra 19.00 om aftenen til omkring 7.00 næste morgen. I disse timer må de 25 deltagere
under ingen omstændigheder forlade spilområdet, hvilket i øvrigt henligger i mørke en stor del af tiden. Det er tanken, at
spillerne i perioder skal få lidt søvn i løbet af natten.

Scenariets genré er intrigant diplomati med okkulte undertoner og store valg. Den smule action som opstræder er hurtig og
blodig. Der er rum til spillernes udfoldelse og de styrer suverænt handlingens udvikling.

Der er en overordnet fortælling, vedr. krigens mulige afslutning, som alle spilpersonerne kan relatere til. Supplerende findes
en række mindre konflikter bl.a. en gammel kontrakts fuldbyrdelse og et par potentielle mord.

Scenariets setting er Holocaust-verden; en omskrivning af dette århundredes historie, hvor 2. Verdenskrig fortsat raser og
dommedag står for døren. Du kan finde nærmere detaljer om Holocaust i Fønix nr. 15 mf., samt på hjemmesiderne:
home3.inet.tele.dk/askagger og www.xkapist.dk.

2.0 Synopsis

En hurtig gennemgang af det planlagte handlingsforløb.

Anslag

19.00. Bunkeren er kun befolket af Oberst Runkeldunken, Frau Runkeldunken, kokken Francois, Major Bauer og Korporal
Gerhner. Kort efter ankommer de andre gæster med følge. Obersten viser rundt i anlægget, der drikkes kølig Riisling og
spiser appetitvækkere. Gæsterne lærer hinanden at kende og der præsenteres på kryds og tværs.

20.00. Gæsterne sætter sig til bords og middagen begynder. Der holdes taler, synges fødselssange og heiles til den helt store
guldmedalje. Feltmarskal Högen får et telegram fra en medsammensvoren: SS er på sporet af ham og mindst en
gestapo-agent med kodenavn "Dachshund" har infiltreret mødet.

Igangsættende plotpunkt

21.30. Efter kagen sættes der dansemusik på en rejsegrammofon - det er tid til vals. Bænkevarmerne udveksler
krigsberetninger over en cigar og en velvoksen snaps.

22.00. SS-Obergruppenführer von Meldenburg og hans tre håndlangere griber til våben og tager det øvrige selskab til fange.
De ydre sikkerhedsdører af beton aktiveres. Fra nu af kan folkene i bunkeren kun komme i kontakt med omverden gennem
telegrafen og radioen. SS'erne kræver, at Oberst Runkeldunken overdrager dommedagsvåbnet, som skal affyres mod
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Washington. Dr. Schlemmermann påbegynder sine afhøringer. Stødt bliver von Meldenburg mere og mere rablende.

23.00. Strømmen går og bunkeren lægges i mørke.

Vendepunktet

24.00. Nødstrømmen aktiveres. Radio og telegraf kører igen. Styrkerne på ydersiden meddeler, at sprængdørene pga. den
manglende strøm tidligst kan åbnes før om 6 timer. von Meldenburg går bananas og må afsættes, om nødvendigt af sine
egne. Forhandlingerne om bombens anvendelse starter. Spillet om de mange nøgler tager sin begyndelse.

01.00. En Gestapo-deling er ankommet og kommer med diverse trusler over radioen.

04.00. Oberst Greif skal betale sin gæld tilbage, måske har han forinden købt sig til endnu ti år. Affyringssystemet kører
igen.

Point og No Return

????. Kassen åbnes og spydspidsen fremdrages. En beslutning træffes eller gennemtrumfes. Relikviet kan placeres i
sprænghovedet via en reparationsskakt, som fører til missilsiloen. Denne skakt kan dog ikke bruges til at komme ud i det fri.
Spørgsmålet om affyringskoden bliver aktuelt. Spydets overnaturlige natur viser sig på forskellige måder.

Klimaks

????. Muligvis armeres en eller flere raketter og affyringssekvensen aktiveres. Der er en time til antænding. Situationen går
sikkert amok, da der er folk på begge sider, som ikke kan acceptere et nederlag. Efter en halv time kan affyringen ikke
afblæses, men målet kan omprogrammeres.

Efterspil

????. Lyset kommer tilbage og sprængdørerne åbnes. Gestapo og soldater vælter ind og tager alle til fange. Et hurtigt forhør,
diverse anklager og en række likvideringer. Finito!

3.0 Baggrund

For ti år siden under den mislykkede landgang i Irland søgte en deling tyske soldater ly for en snestorm i en gammel
klosterruin. Et tidligere bombardement havde medført omfattende sammenstyrtninger og de tyske soldater fandt en indgang
til et underjordisk ganganlæg. Gangene ledte til et enormt gravkammer, sandsynligvis af keltisk oprindelse. De tyske
soldater besluttede hurtigt at berøve graven sine skatte. Den nat blev der gravet dybt i besværget muld. Griskheden bar sin
belønning og tyskerne fandt en række guldskatte. Det mest fantastiske var en enlig spydspids, der strålede af en indre kraft.
Ingen besuler dog ustraffet en keltisk heksekonges gravfred og de underjordiske indfriede den nat et gammelt løfte. Kun ti af
tyskerne slap levende ud af ruinen og kun syv overlevede længe nok til at se daggryet.

De syv overlevende havde gjort en fantastisk fangst; de havde i deres besiddelse Gungner, Odins guddommelige spyd. Da de
erkendte omfangen af deres fangst opstod et voldsomt skænderi. Afleverede de skatten til myndighederne ville Ahnenerbe
blot konfiskere den, og de skulle være heldige, hvis de fik lov til at overleve som vidner. Skatten kunne ikke deles, og det
var umuligt at finde en køber i den tumulte krigstid. De syv besluttede at vente. Skatten skulle gemmes til efter krigen, hvor
der var tid og ro til at finde en velhavende aftager, så de kunne dele profitten.

Spydspidsen blev lagt i en specialkonstrueret stålkasse med syv nøgler. En indbygget sprængladning blev udløst, hvis kassen
blev tvunget eller dirket op. De syv gemte kassen i en Schweizisk bank og besluttede at mødes fem år senere. Ved det første
møde var de kun seks, én var faldet i Nordafrika. Heldigvis havde han overladt sin nøgle til sin hustru og hun lod sig
overtale. Krigen var dog ikke overstået og de besluttede at udskyde salget endnu fem år.

Nu over ti år efter den skæbnesvangre nat er der kun fem overlevende tilbage: Feltmarskal Högen, Oberst Runkeldunken,
General Feltwasser, SS-Hauptsturmführer Schäfer og General Hossbach. Kaptajn Adler døde af strålesyge to år tidligere.
Efter en omfattende eftersøgning lykkedes det for de fem tilbageværende at finde hans nøgle i en polsk massegrav. De fem
tilbageværende har sat hinanden stævne under dække af Führerens fødselsdag. De står igen overfor deres egen griskhed. Tre
ting er dog forandret:

Oberst Runkeldunken har konsulteret Rigets ypperst eksperter og udtænkt en militær anvendelse af relikviet. En
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kerneladning kan udløse den guddommelige energi i spydet, og skabe et dommedagsvåben, som kan lægge en hel nation
øde. Han har truffet forberedelser til at spydspidsen kan monteres i sprænghovedet af en af de V4-raketter han har under sin
kommando. Oberst Runkeldunkens eget forslag er, at dommedagsvåbnet bruges til at true amerikanerne til
forhandlingsbordet.

SS-Obergruppenführer Constantin von Meldenburg har gennem Frau Runkeldunken erfaret, at Oberst Runkeldunken
muligvis har opskriften på et sandt dommedagsvåben. Han har nasset sig med til fødselsdagsgesten og planlægger sammen
med tre andre fanatikere at bemægtige sig dette våben. Våbnet skal bruges mod amerikanerne.

Feltmarskal Högen, den højest dekorerede af de fem overlevende nøgleholdere, har i dybeste hemmelighed forhandlet med
amerikanerne. Amerikanerne er indstillet på at ofre både England og Rusland i en fred, hvis Hitler pensioneres og en
syndebuk tager skylden for både jødeudrydelserne og den første anvendelse af a-våben. Högen støtter amerikanernes forslag
og ønsker de andres accept til at gennemføre et militærkup, der skal pensionere Führeren og udpege Himmler og hans SS
som syndebukke. Högen har hørt om Runkeldunkens plan og vil bruge dommedagsvåbnet til at tvinge SS til at acceptere
omstændighederne og fredsslutningen.

4.0 Bunkeren

Kommandobunkeren for raketbasen ligger godt 15 meter under jorden og består af:

Et kommandorum med kortborde, oversigter og radio. En messe, der bruges til festlighederne. Et kontrolrum m. telegraf og
affyringskonsol. Major Bauers personlige kontor m. sovesofa og skrivebord. Et toilet.

Fra kontrolrummet får en række reparationsskakter ud til sprænghovederne i raketterne i de fem siloerne. Det er umuligt at
komme op til overfladen på denne måde, men spydspidsen kan placeres i et sprænghoved.

5.0 Persongalleriet

En oversigt over historiens hovedpersoner.

€ Feltmarskal Heinrich Högen
Øvestkommanderende for Wehrnemagten i Belgien. Vært for festlighederne og den højest rangerende officer til stede. Har
forhandlet med amerikanerne og vil bruge dommedagsvåbnet til at true SS til at acceptere en fred. Har inviteret Kommandør
Halland, som støtter han dristige plan. Er en af de fem overlevende fra Irland. Bærer sin nøgle om halsen. Kender til Oberst
Runkeldunkens plan for udvikling af et dommedagsvåben. Er nazist og nationalist, men har stadigvæk lidt moral. Bryder sig
ikke om SS, som han ser som en bande forbrydere og slyngler. Elsker Führeren, men hans martyroffer er nødvendigt for at
sikre Fædrelandets overlevelse. Har affyringskoden til atomraketterne og medbringer kassen med spydspidsen. Har fortalt
sin kone om planen og Irland. Högen tør ikke affyre atomraketten hvis det kommer så vidt, han bluffer og frygter at begå
hybris.

Instrukser:
- Sørg for at Oberst Runkeldunken afvikler festen efter bogen.
- Lav en karismatisk og fængslende tale for dit forslag en gang efter middagen.
- Hold en tale for Führeren under middagen, hvor du indirekte langer ud efter SS.
- Bliv jaloux, hvis din Bertha har det for sjovt med andre mænd.

€ Frau Bertha Högen
Hustru til Heinrich Högen. Har længe haft Major Bauer som elsker og bruger ham til at hævne sig på sin mand. Hun elsker
sin mand, men ser ham næsten aldrig pga. krigen. Hun har lavet en kaffeklub med Frau Runkeldunken og Frau Schäfer. De
er enige om at forsøge at overtale deres mænd til at få afsluttet krigen så hurtigt som muligt. Bertha kender til sin mands
planer og nøglen om hans hals. Hun er et moralsk menneske, en anelse konservativ og småborgerlig, men hverken ond eller
nazist. Hendes lillesøster Anna blev sendt på ferie i Gauleiter Albert de Witt's landsted for to uger siden, og hun er bekymret
over ikke at havde hørt fra hende siden.

Instrukser:
- Pylder om din mand.
- Træk Frau Runkeldunken og Frau Schäfer til side og konspirer med dem.
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- Brug eventuelt Major Bauer til at gøre din mand jaloux.
- Drik lidt for meget og kom til at sige lidt for meget om din mands plan og Irland.
- Opsøg Albert de Witt og spørg bekymret til din søster.

€ Oberst Heinz Runkeldunk
Ansvarlig for bunkeren og det nye batteri af fem strategiske V4-raketter. Er kommet på udviklingen af dommedagsvåbnet og
vil presse amerikanerne til fred. Har fortalt Feltmarskal Högen om sine tanker og sammen vil de overtale de andre i aften.
Kender både affyringskoden og annuleringskoden. Heinz er lunken nazist, men han elsker sit fødeland og vil ikke se flere
landsmænd dø. Er en af de fem overlevende fra Irland og har overgivet sin nøgle i konens varetægt. Ved godt, at hans hustru
er mere glødende nazist end han selv er. Er meget nervøs og bliver let forvirret.

Instrukser:
- Du er vært. Præsentér gæsterne, huns med kokken og gør alle tilfredse.
- Du bliver mere og mere nervøs og sveder konstant.
- Drik dig lidt for fuld og bliv lidt "kærlig" overfor din Ursula. Det er længe siden I sidst har været sammen.
- Du er tekniknørd. Fortæl konstant om de nye raketter og deres indretning.

€ Frau Ursula Runkeldunken
Hustru til Oberst Runkeldunk. Indædt nazist og medlem af Allgemeine-SS. Har længe rapporteret til Gestapo om sin mands
kvalmende samvittighedskvaler. Har fået overdraget en suspekt nøgle af sin mand. Nøglen gemmer hun i sin taske. Ved, at i
aften er vigtig, og plagede sin mand for at komme med. Kender kun sin kontaktperson som "Dachshund". Han vil kontakte
hende med kodeordene "Danser de chilensk tango?", hvor til hun skal svare "I dine drømme". Er medlem af en uskyldig
kaffeklub med Frau Högen og Frau Schäfer, hvor de diskuterer og mindes freden. Hendes hemmelige elsker gennem fem år
er selveste SS-Obergruppenführer von Meldenburg, som hun forguder. Hun har planlagt at spille gravid for at få ham til at
ægte hende.

Instrukser:
- Flirt med von Meldenburg. Kan du gøre din mand forlegen er det fint.
- Find din kontaktperson.
- Du er meget opsat på at være en god nazist og kommer ofte til at digte lidt for meget i bestræbelserne på at være en god
stikker. Bland sandheder og løgne.
- Besvim under middagen og betro senere din elskede, at du er gravid. Gør ham det klart, at du forventer, at han vil stå ved
sit ansvar.
- Se skævt til Frau Feltwasser og gør hende til grin offentligt.
- Udveksel sladder og rygter med de andre officersfruer.
- Hjælp vom Meldenburg, særligt hen mod slutningen af historien.

€ General Friderich Feltwasser
Leder af 24. panserdivision og just hjemvendt fra fronten ved London. Støtter Rommel og ønsker fred for enhver pris.
Ønsker at bruge våbnet mod Wevelsburg og Himmler. Har hørt om Runkeldunkens plan. Ved godt at det er hybris, men
skider det et stykke. Kæmpede under Rommel som ung korporal i 1941 og slap kun med nød og næppe fra udrenselserne
efter opstanden. Har kontakter til andre officerer på Rommels side der vil besætte Germania og gennemtvinge et kup hvis
først Himmler er af vejen. Er soldat helt igennem og skider ofte på etiketten . Fandt sin elskede Katarina i en
koncentrationslejr i Ukraine og tog hende med hjem. Nu udgiver de sig som mand og kone. Gestapo ved det sikkert, men
han skider dem et stykke. Var en af de fem overlevende fra Irland og har to af nøglerne. Den ene bærer han selv, den anden
har hans kone fået. Hun kender den gamle historie. Drikker forholdsvist meget og har klap for øjet og konstant migræne.

Instrukser:
- Hold de upassende tale under middagen og skål for faldne kammerater og krigens civile ofre.
- Se efter din hustru så hun ikke keder sig. ta' dig kontant og personlig af enhver hentyden til hendes oprindelse.
- Drik dig fuld og bliv højrøstet. Kritiser de bekvemme skrivebordsgeneraler.
- Svin SS til ved enhver lejlighed.
- Går alt ikke efter planen er du mand for at gribe til våben, selv overfor dine gamle kammerater.
- Fortæl den hårrejsende beretning om landgangen ved Dover, hvor du mistede dit øje.
- Betro sandheden om Katarina til en af dine gamle kammerater.

€ Frau Katarina Feltwasser
Hustru til General Feltwasser. De er ikke gift og hun er hans slaviske elskerinde fra Ukraine. Hun hader alle tyskere og
ønsker kun at hævne de tre år hun var fange i et feltbordel. Kender den gamle historie om spyddet, men hun tror ikke på det.
Hun har fået en underlig nøgle, som skulle passe til kassen i historien. Er smuk og meget ung. På hendes håndled ses
tatoveringen fra tiden i koncentrationslejren. Kommer fra en veluddannet familie og forstår at føre sig frem som en dame.
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har overvejet at stjæle skatten og bruge pengene til at komme væk. Ville elske Frederich, hvis hun kunne.

Instrukser:
- Opfør dig elegant og forførende.
- Find en måde at komme af med dit had til alt tysk.
- Drik dig fuld sidst i scenariet og lav en scene, hvor du fortæller sandheden om livet i koncentrationslejrene.
- Charmer med de andre officersfruer og pump dem for information.
- Forsøg at stjæle skatten og stik af til et nyt liv.

€ SS-Hauptsturmführer Karl Schäfer
Veteran fra kampene på Balkan og indædt Rommel-hader. Ønsker at stoppe krigen, men er en mand af ære og mod. Derfor
er han imod brugen af a-våben og andre former for "snyd". Er en af de fem overlevende fra Irland og har overdraget sin
nøgle til hustruen. Tror naivt på Himmler og tilbeder flittigt de gamle nordiske guder. Har stor ærefrygt for spyddet og
ønsker at overlevere det til Himmler. Hader sin kone, men hans moral forhindrer ham i at skifte hende ud. Han kan dog godt
få sig til at tæve hende.

Instrukser:
- Hold en tale under desserten, hvor du sviner Rommel og hans lakajer til, samt forbander alle a-våben.
- Vær et svin overfor din kone og stik hende en lussing offentligt.
- Forsøg at komme i bukserne på alle kvinder til festen.
- Fortæl animeret om Himmlers vision og de gamle nordiske guder.

€ Frau Marlene Schäfer
Hustru til Karl Schäfer. Stikker for Gestapo. Marlene er en god kristen skolelærerinde med en elendig smag i mænd. Hun
har længe fortrudt sit ægteskab, men frygter Karls hævn hvis hun stikker af. Nu har hun meldt sig som stikker til Gestapo og
planlægger at hænge sin mand ud, så hun endelig kan slippe for hans tyranni. Hendes Gestapo-kontaktperson er kendt som
"Dachshund" og vil kontakte hende med kodeordet "Danser de chilensk tango?" hvortil hun skal svare "I dine drømme".
Hun har længe haft en affære med Løjtnant Grillenberger, som hun elsker. Hun har fået en underlig nøgle af sin mand, men
den har hun givet videre til sin elsker som symbol på deres kærlighed. Hun ved at Frau Runkeldunken efter en abort ikke
længere kan blive gravid.

Instrukser:
- Ta' dig moderligt af den unge Frau Feltwasser.
- Etabler kontakt med din Gestapo overordnede og rapporter hyppigt til ham.
- Fortæl løgnhistorier om din mand og udstil ham som potentiel forræder, jøde og kommunist.
- Lav en scene, hvor du simulerer diverse smerter, og bagefter kommer med en meget dårlig forklaring om at du er gået ind i
en dør.
- Lav stævnemøder i løbet af aftenen med Løjtnant Grillenberger. Erklær ham din kærlighed og insister på at han beviser sin
kærlighed.

€ General Hermann Hossbach
Chef for 3. kossack-hær og en berygtet partisan-nedkæmper fra østfronten. Indædt nazist og blind tilbeder af Führeren. Hans
ene ben er stift efter en gammel skade som han pådrog sig under opstanden, hvor han trodsigt bekæmpede Rommels lakajer.
En af de fem overlevende fra Irland. Han har altid nøglen på sig. Desuden har han Kaptajn Adlers nøgle. Han har længe
planlagt at dræbe de andre og flygte med skatten, som han vil overdrage til partiet eller sælge til egen vinding. Ved at Albert
der Witt er kunstinteresseret og stenrig og har overvejet at sælge spyddet til ham. Hans kone døde for få år siden, hun havde
siddet ensom i en lejlighed i 10 år og synet hen. For et halvt år siden mødte han smukke Inge, som han straks forelskede sig
i. Hun har en hel magisk tiltrækning på ham og han er fuldstændig i hendes vold. Hader von Meldenburg for en gammel
svinestreg i Bulgarien og har længe overvejet at afkræve ham en duel.

Instrukser:
- Hold en tale under forretten, hvor du hylder Führeren og minder kammeraterne fra Irland som ikke længere er i blandt jer.
- Fortæl en gruopvækkende historie om din tilfangetagelse hos kommunistiske partisaner og om hvordan dit ben blev skadet.
- Sidst i historien skal du svine von Meldenburg til og eventuelt opfordre ham til duel.
- Du er forblændet af smukke Inge og opfører dig som en forelsket teenager i hendes nærvær.
- Snak med Albert de Witt om et eventuelt samarbejde.
- På et tidspunkt skal du simulere et epileptisk anfald.

€ Frau Inge Hossbach
Hustru til General Hossbach. En valkyrie i menneskeham, der skal tage spydet hjem til Valhalla. Har forhekset sin
ægtemand og har ordre til at stjæle spydet ved først kommende lejlighed. Desværre er hun blevet forelsket i den svage og
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sårbare Hermann og hendes indre hærges af kampen mellem pligt og følelser. Hendes menneskeham er skrøbelig, men
stærkere end normale dødelige. Hendes eneste særlige egenskaber er fantastiske evner som kriger, hypnose over mænd, samt
at tale med de døde. I sin naturlige skikkelse er hun næsten helt usynlig og uden fast form. Hun kan ikke tage hjem med
spydet så længe hun er fanget så dybt under jorden. Ved at Heydrich er Loke i forklædning. Kan spydet ikke komme til
Valhalla er det en acceptabel mulighed at sprænge Wevelsburg eller Germania i luften. Kender til spydets kræfter. kan
mærke noget særligt ved englen og dæmonen.

Instrukser:
- Afslør din sande natur så sent som muligt.
- Charmer de andre damer til festen og få dem til at sladre om deres mænd og disses planer.
- Udgiv dig for arkæolog med ekspert i keltisk kultur og beskriv i detaljer om spydet og dets historie.
- Forbered Hermann på at du snart må forlade ham og ikke kan sige hvorfor. Han kan kun komme med, hvis han dør på i
kamp med Odins pris på læben.

€ Oberst Günther Greif
Officer i Luftwaffe og leder af luftstyrkerne i Belgien. Indgik en kontrakt med Satan for ti år siden. Aftalen var, at han for
sin sjæl ville få ti år med succes og medgang. Fanden holdt sin del af aftalen: Günther blev jagerpilot, som han ønskede,
blev hyldet som Es, overlevede mirakuløst krigen på Østfronten uden mén og fik sit livs kærlighed. Nu er regnskabets time
inde og han skal i nat kl. 04.00 i følge kontrakten begå selvmord, så Fanden kan få sin part. Det er han ikke meget for og har
en plan om at lave et ritual, der kan udskyde betalingen i yderligere 10 år. Det kræver et kvindeligt offer, som frivilligt vil
indlade sig med ham. Han har en aftale med Bruno Brach, der muligvis kan skaffe et offerlam. Vil hyre Doktoren til det
grove arbejde. Kender meget til okkultiske, magt og dæmonpåkaldelse. Vil indse, at spydet måske kan redde ham. Hvis han
dræbes med spydet kan den kristne verden ikke røre ham, og hans sjæl er sikker. Har narko med til eget brug.

Instrukser:
- Det er måske din sidste fest, så slå dig løs og nyd livets sidste timer.
- I et øjebliks anger betror du dig til en udvalgt gæst og fortæller om din skæbne.
- Forsøg at lave ritualet, der kan udsætte afregningen i endnu 10 år.
- Snak folk efter munden, gør dig interessant og få nogle forbundsfæller.
- Hvis ritualet mislykkes skal du prøve at overtale Fandens indkræver til at lade dig slippe.
- Hold en upassende festtale, hvor du opfordrer alle til at slå sig løs, da det måske er sidste lejlighed før atomkatastrofen.

€ Kaptajn Gert Heikel
Adjudant for Oberst Greif og gammel jagerpilot. Agent for Gestapo med ordre til at afsløre et eventuelt komplot mod
Führeren. Har to af selskabets kvinder som informanter. Da han lige har overtaget opgaven kender han ikke deres virkelige
navne, men skal kontakte dem med løsnet "Danser de chilensk tango?" hvor til de vil svare "I dine drømme". Behøver
skriftlige beviser på en sammensværgelse, så han kan gå videre til sine overordnede. Er systemets mand og bureaukrat.
Kodenavn "Dachshund". Ved at Karl-Heinz Halland er jøde. Har en svagheder for letsindige kvinder og lader sig let lokke i
fordærv.

Instrukser:
- Find dine informanter og instruer dem i hvilke informationer de skal opstøve for dig.
- Tag flittigt noter i en lille lommebog.
- Leg detektiv, både i stil, spørgsmål og arbejdsmetode.
- Lad dig forfører, hvis muligt.
- Udgiv dig som forræder mod Führeren for at lokke virkelige slyngler ud af busken.
- Hold en upassende tale, hvor du indirekte anbefaler en fredsaftale og er tæt på at opfordre til militærkup.
- Stol ikke på SS, de er for fanatiske og har deres egne skumle dagsordener.
- Drik de andre fulde, så de kan presses for oplysninger.

€ Kommandør Karl-Heinz Halland
Kommandant for ubådsstyrkerne ved Ostende. En venlig og ansvarsbevidst herre, der ønsker at stoppe krigen, selv hvis det
betyder overgivelse. Han bedstefar var jøde, hvilket Gestapo desværre ved. Er ikke selv nazist, men elsker havet og ønsker
sig tilbage på broen af et orlogsskib. Er sammen med Högen del af en sammensværgelse, der samarbejder med
Amerikanerne. Kender intet til spydet. De vil rette missilerne mod Germania og tvinge Führeren til at overgive pladsen til
Rommel. En nobel gentleman, der forstår at valse og fører konversation. Har et rimeligt kendskab til det okkulte. Gammel
kammerat til den ægte major Alfonso. Adjudanten kender hans idealistiske ståsted.

Instrukser:
- Opfør dig eksemplarisk og overdrevent dannet.
- Hold kortene på hånden og tag ingen chancer.
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- Hold i slutscenen en monolog mod krig og undertrykkelse på vegne af alt det gode i verden.
- Genopfrisk gamle krigsminder med Alfonso.
- Brug din adjudant.

€ Løjtnant Fritz Grillenberger
Adjudant for Halland. Han kender Hallands plan om forræderi og støtten den principielt. Problemet er dog, at han bliver
afpresset af SS til at spionere mod sin chef. Hans kommunistiske søster sidder i Dachau og hun kommer fri, hvis han hjælper
med at fælde sin chef. Han har fået ordre til at skaffe skriftlige beviser på sin chefs skyld. Har en affære med Marlene
Schäfer, som han elsker. Han tvivler dog på hendes kærlighed, og frygter at hun blot bruger ham som brik i sit spil. Han skal
rapportere til SS-Obersturmbannführer Grau.

Instrukser:
- Hjælp din chef og bak ham op.
- Forsøg at komme til at indikere overfor din chef, at du måske ikke er helt til at stole på.
- Beklag dig til Grau og nægt i et modigt øjeblik at samarbejde.
- Pas på Marlene og spil kostbar. Beskyld hende hvis muligt for tomme løfter.
- Fortæl Marlene sandheden om din søster og dit stikkeri.
- Hvis du kan, så hjælp din chef i slutscenen.

€ Gauleiter Albert de Witt
Patileder i det sydlige Belgien og en stor livsnyder og kunstsamler. Er konstant på coke, drikker som et svin og tænder på
små børn og behårede dyr. Er medlem af Nattens Herre, en okkult loge af børnemishandlere og tjener stinkende godt på
krigens rædsler. Har dræbt Frau Högen's lillesøster ved en "smutter" og er kommet for at betale sig ud af problemerne. Hun
gæstede hans landsted da det gik galt for godt en uge siden. Kender Dr. Schlemmermann fra Nattens Herrer. Er p.t. yderst
forelsket i den purunge Greta. Er meget interesseret i eksotisk kunst og er meget interesseret i en mulig "skat" som efter
sigende skulle være til stede under festen. Har medbragt en kuffert med 50.000 rigsmark, bare for at være sikker. Har Bruno
Brach som assistent og tidligere elsker.

Instruktion:
- Opfør dig fedtet, vulgær, sleskt og indsmirende. Massere af klindkys, omfavnelser og dunk i ryggen.
- Hold en vammel tale til middagen, hvor du slet skjult roser din egen indsats for parti og Führer.
- Gør alle klart, at du er yderst velhavende og interesseret i eksotisk kunst.
- Tag kontakt til Dr. Schlemmermann og kræv, at han arbejder for dig.
- Find en lejlighed til at få den sørgelige affære med den lille pige ud af verden.
- Hunds med Bruno og se hvor langt du kan presse ham. Han er dit udtjente legetøj.
- Præsentér med et glimt i øjet Greta som din kusine.

€ Unter-gauleiter Bruno Brach
Homoseksuel belgier og dødeligt forelsket i Albert de Witt. Var engang Albert elsker, men han blev for gammel. Vil
konfrontere Albert med beviser på hans ugerninger og true ham til at genoptage forholdet. Vil prøve at gøre Albert jaloux og
komme af med Greta. Har bl.a. snakket med Oberst Greif om at afsætte Greta til den sidde.

Instrukser:
- Fedt dig ind hos Albert og var overdrevent pylret.
- Se ondt til Greta og få hende af vejen.
- Lok Greta i en fælde, så Albert slår hånden af hende.
- Mod historiens slutning skal du konfrontere Albert og true ham til at genoptage forholdet.
- Frygt SS og vær en bangebuks.
- Flirt med major Alfonso i bestræbelse på at gøre Albert jaloux.

€ Fraulein Greta Schwartz
En ung prostitueret fra Amsterdam, der for tiden er målet for Alberts affektion og begær. Ved endnu ikke hvad hun er
blandet ind i. Kender både Högen og Runkeldunken som gamle "kunder". Husker at Runkeldunken berettigede om den
gamle historie i Irland. Er faktisk et godt menneske, der har syndet for at forsørge sin gamle syge mor, eller var det moster?
Er kristen og får undertiden tegn fra Gud. Faktisk er hun et redskab for det hinsides og kan i sidste øjeblik redde hele jorden.
Er fra starten på stoffer og småfuld.

Instrukser:
- Spil naiv lillepige. Men bag facaden er du ganske kvik og egenhændig.
- Dum dig under middagen, så alle ved, at du ikke er vant til fine selskaber.
- Kom på et tidspunkt forholdsvist tidligt til at nævne, at du kender Högen eller Runkeldunken. Det skal være pinligt for
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dem.
- Betro dig til en af de andre kvinder om dit liv og din forbindelse til Gud.
- Mod slutningen må du meget gerne bede inderligt til Gud i en tilspidset situation.
- Find ud af mere om den gamle historie med Irland og skatten.
- Du er narkoman og får behov for et fix.
- Lav et opgør med Albert, hvis muligt.

€ SS-Obergruppenführer Constantin von Meldenburg
Superskurk og på vej ud i den knæhøje galskab. Vil sende Rigets atomarsenaler mod USA for at rense verden ved ild. Bliver
mere og mere langt ude og må stoppes af sine egne. Har gennem Ursula Runkeldunken, hans elskerinde, fået vage
oplysninger om dommedagsvåbnet. En sadistisk fanatiker, som konstant snakker om Herreracen og flittigt citerer Nietzche.
Har tidligere haft en affære med Ilse, men hun var for langt ude.

Instrukser:
- Opfør dig som klassisk ond nazist.
- Hold en ubehagelig tale under middagen, hvor du taler om Ragnarok og den sidste tid.
- Umiddelbart efter dansen skal du med våben overtage bunkeren og holde de andre som fanger. Spær yderdørene af. Du vil
ha' fingre i dommedagsvåbnet og brug e det mod USA.
- Hold en klassisk superskurketale, hvor du fortæller om din diabolske plan.
- Du skal blive mere og mere langt ude, så de andre spillere til sidst bliver tvunget til at stoppe dig. Udråb dig selv til
reinkarnation af Bismarck, fortæl om dine samtaler med fortidens ånder og overvej at drikke blod på keltisk maner.
- Når du overmandes, så gør det filmisk og uden at de tvinges til at slå dig ihjel.
- Efter kort tilfangetagen bliver du mere normal igen.
- Brug Ilse som syndebuk hvis muligt.
- Hold din affære med Ursula hemmeligt, så hun kan hjælpe dig senere.

€ SS-Obersturmbannführer Ilse Grau
Berygtet og eftertragtet manipulator. Nymfoman og slave af sit begær. Ønsker at dræbe von Meldenburg pga. jalousi. Søger
ubevidst efter er mulighed for at sone sin ondskab. Har tidligere arbejdet for Ahnenerbe og genkender straks spyddet. Har en
fornemmelse for det paranormale og kan mærke entiteter i forklædning. Har presset Grillenberger til at være stikker. Påstår
at hans søsters liv afhænger af hans velvilje. Sandheden er, at Ilse personligt dræbte søsteren sidste vinter. Har Dr.
Schlemmermanns stoffer.

Instrukser:
- Virk kold, ondskabsfuld og arisk.
- Adlyd i starten von Meldenburg i mindste detalje, men på et tidspunkt må du sige stop og hævne hans svigt.
- Find en som du kan skrifte dine uhyrligheder til. Du frygter, at din sjæl ikke kan redes.
- Hunds med Gillenberger og fortæl malerisk om hans søsters mulige død.
- Leg med Dr. Schlemmermann og brug ham mod von Meldenburg.
- Du savner en åndelig dimension i dit liv, en vækkelse.

€ SS-Untersturmführer Erich Konti
Naiv patriot, som blindt tror på von Meldenburg. Er dog meget idealistisk og får loyalitetsproblemer. Genert og afdæmpet.
Har meget svært ved at håndtere kvinder, ja faktisk er han jomfru. Den nok eneste stabile af SS'erne. Gode venner med
Oberst Alfonso, som han har kendt en måneds tid. Er et yndet hylster for dæmonen Dingelbatz. Undertiden overtager
dæmonen kontrollen og så skifter Erich både stil, stemme og opførsel. Han bliver frembrusende, vulgær og en værre
blærerøv. Faktisk gør Dingelbatz det til en kunst at sige små løgne, som senere giver Erich problemer. Dingelbatz forsøger
selvfølgelig ihærdigt at få noget på den dumme. Dingelbatz mission er at indløse den kontrakt som Oberst Greif indgik med
bossen for ti år siden. Får han en ung kvindelig sjæl oven i hatten har han myndighed til at forlænge kontrakten med op til
10 år.

Instrukser:
- Vær en lydig og veldesciplineret nazist.
- I selskab med kvinder er du genert og kejtet. Under dansen skal du lave mindst en scene, hvor du dummer dig.
- Du støtter dine overordnede fuldt ud, men siger fra hvis der sker noget suspekt eller umoralsk.
- Snak meget med Alfonso, han kender ikke de andre og kan hurtigt blive ensom.
- Du har ofte mareridt. Fortæl en eller flere om dem i detaljer.

€ Dr. Schlemmermann
Deltager som von Meldenburgs livlæge. En gammel psykopat med kolde hænder, sved på den blanke isse og en hang til sort
læder. Er narkoman og med for at overtale eventuelt besværlige elementer. Okkult interesseret og tidligere medlem af
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Nattens Herrer. Blev smidt ud pga. indiskretion. Ilse har hans stoffer, som han først får når han har gjort sit arbejde.

Instrukser:
- Lign en grib.
- Som tiden går bliver det næste fix af større og større betydning.
- Lav en stor scene ud af det når du forhører nogen. Du er en kunstner.
- Snak med Albert de Witt og tilbyd dine tjenester i bytte for narko.
- Start på et tidspunkt en brand.

€ Chef Francois Le Canard
En arrogant fransk kok uden situationsfornemmelse. Fløjet ind af Feltmarskallen for at sætte ekstra kolorit på festlighederne.
Ekspert i det midttyske køkken. Er faktisk engel på mission for Vor Herre. Skal sikre, at Oberst Greif ikke laver flere lyssky
handler med Fanden. Francois har evnen til at helbrede sårede, lindre smerte og uddrive dæmoner. Han kan ikke fordrive
Dingelbatz så længe han kun gør sit arbejde med fyldestgørelse af kontrakten. Som de fleste engle er Francois selvsikker,
arrogant, forfængelig og frelst. Han tillæger hverken hedenske relikvier eller entiteter nogen magt eller betydning. Francois
jordiske hylster er i dårlig fysisk form og særdeles let at skade. Er skaden ikke umiddelbart dødelig kan englen dog relativt
let helbrede sig selv. Omkring atomrakettens anvendelse, så kan englen overtales til at sende våbnet mod Germania eller
Weveslburg.

Instrukser:
- Vær fransk, arrogant og uden situationsfornemmelse.
- Snus rundt, hyg om folk og lyt.
- Bruno Brach er besat af en dæmon, skyg ham så der ikke bliver unødig ballade. Du må ikke modarbejde ham så længe han
blot holder sig til sit arbejde.
- Tag kontakt med Gilland og fortæl ham om din sande identitet. Overtal ham til at skrifte og måske rede lidt af sin sjæl.
- Du har kun hånlige fnys tilovers for okkultisme og hedensk tankespind.

€ Major Otto Bauer
En arbejdsom og pligtopfyldende officer, der som vagthavende er ansvarlig for missilerne. Hans nærmeste overordnede er
Major Runkeldunken. En kristen og jordnær mand, der helst vil gøre alle tilfredse. Er panisk angst for våben, blod og
konflikter. Savner sin bondekone hjemme i Harzen. Har en affære med Frau Högen, en situation som han bestemt ikke er
stolt af. han vil gerne afblæse forholdet, men har altid haft det svært med stærke kvinder. Kender annuleringskoden.

Instrukser:
- Du skal genert og fumlende opsøge Frau Högen og forsøge at gøre en ende på jeres forhold. Hun må ikke blive så utilfreds
at hun sladrer til sin mand.
- Du er teknologinørd og skal fortælle alle, interesserede eller ej, om raketternes lyksaligheder. Du har ikke fantasi til at
begribe omfanget af deres potentielle ødelæggelseskraft.
- Du har ansvaret for bunkerens affyringsanlæg og kommunikationslinier. Vær dit ansvar bevist og se til at Korporal
Gerhner passe sit job imens du deltager i festlighederne.
- Opstår der larm, kamp eller alvorlige konflikter må du meget gerne bryde sammen eller lukke dig inde.

€ Korporal Gerhart Gerhner
En stræberisk og dedikeret soldat, der slikker røv. Er faktisk agent for amerikanerne. Har ordre til at hjælpe til med at få en
fredsslutning i hus. Er fanatisk antikommunist og personligt gerne bombe russerne tilbage til yngre stenalder. Er blevet
advaret mod tilstedeværelsen af en kommunistisk agent. Selv om du er tysker føler du dig som amerikaner, og har John
Wayne som forbillede.

Instrukser:
- Sørg for at det amerikanske fredsudkast får opbakning.
- Identificer og eliminer alle bolsjevikker og deres lakajer.
- Efterlign dit idol: hæng op af vægge og borde, gå som om du har skidt i bukserne, se barsk ud og snak med amerikansk
accent.
- Fortæl alle om kapitalismens lyksaligheder og den kommunistiske verdenstrussel.

€ Oberst Rudolfo Alfonso
Italiensk oberst på udveksling. Pigecharmør og festdanser. Bag facaden Howard Jones, en fantastisk britisk agent. Skal
forhindre en fredsslutning med amerikanerne som går ud over briterne. Ved, at en gruppe SS fanatikere pønser på noget. Er
selvfølgelig arrogant, selvglad og ædel. Vil gøre alt for en dame. Har et spionkamera som han skal tage billeder med af
affyringscomputeren og stabskortene. Har nogle stærke sovepiller. Kender annuleringskoden.
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Instrukser:
- Hold lav profil indtil slutningen, hvor du kan ofre dig for King and Empire.
- Forhindre amerikanerne i at indgå en ensidig fred.
- Ta' billeder med dit kamera og få så mange oplysninger om de tyske a-våben som muligt.
- Charmer og scor alle smukke damer.
- Fald undertiden ud af "rollen" med diverse britiske uvaner. Du kan f.eks. udbryde "By George!", "Heavens!", "Fritz" eller
"Oh Dear!". Insister på at drikke the.

6.0 Udstyr

En kort gennemgang af unikke genstande i historien.

Gungner
Odins legendariske spyd, der er smedet af dværgenen i tidernes morgen. Det er smukt udformet i hvad der ligner bronze og
er forbløffende let. Når spyddet kastes går det igennem enhver rustning eller beskyttelse. Bæreren af spyddet kommer i
kontakt med Odins urkræfter og gennemstrømmes af styrke og mod. Alle hankønsvæsner kan mærke spydets magiske
tiltrækning og finder en stor tilfredsstillelse ved at bærer spydspidsen. Gungner er dog ikke skabt til skrøbelige mennesker
og ved længere kontakt optræder en række bivirkninger. Bærerens besindelse og selvkontrol svinder bort og begær og
kampgejst får frie tøjler. Krigeren kommer frem i én, på godt og ondt. Spillederen kan konkretisere denne påvirkning ved at
lade spyddet tale til bæreren med en indre lokkende stemme.

Da skæftet mangler er spydspidsen ikke meget værd i kamp mod skydevåben. Det kan dog bruges som en udmærket dolk.
Ved den blotte berøring er det hedenske relikvie yderst smertefuldt for både engle og djævle, og selv det mindste sår er
fatalt.

V4-atomraketterne
Fra kommandobunkeren har man kontrol over et batteri på fem topmoderne V4-raketter, hver med en kerneladning på
omkring 50 megaton. Raketterne er forholdsvist upræcise, men kan til gengæld række omkring 12.000 kilometer, hvilket er
tilstrækkeligt til at ramme hele det vestlige USA. Som en sikkerhedsforanstaltning skal sprænghovederne armeres manuelt
før raketterne affyres. Dette kan ved hjælp af en række trange reparationsskater gøres direkte fra bunkeren. Det tager en time
af affyre raketterne, da brandstoffet først skal opvarmes og pumpes over i raketterne.

Placeres Gungner i en raket vil udløsningen af den guddommelige kraft forøge kerneladningen tifold.

Følgende kender affyringskoden: Feltmarskal Högen, Oberst Runkeldunken. Følgende kender annuleringskoden: Oberst
Runkeldunken, Major Bauer og Oberst Alfonso.

Affyringscomputeren
Den primitive affyringscomputer styrer de fem raketter. Før raketterne kan affyres skal der indtastes en lang kode. Derefter
skal målkoordinater indtastes. Bekræftes ordren affyres raketten en time senere. Med en særlig annuleringskode kan
affyringen afbrydes indenfor den første halve time. Den sidste halve time af affyringssekvensen kan affyringen ikke
forhindres, men nye målkoordinater kan indtastes. Hele affyringsproceduren skal foretages individuelt for hver raket.

Radioen
Bunkeren har en kraftig radio, der bruges tal at kommunikere med tropper på overfladen.

Telegrafen
Telegrafen kan modtage beskeder fra hele kloden og er den normale måde hvorved spillederen sender beskeder til bunkeren.
Telegrafen kan f.eks. sende til Pentagon, Wevelsburg, Rom, London og Rom.

7.0 Scenografi

Følgende stykker scenografi er ønskværdigt.

€ Diverse kostumer.
€ 10-15 legetøjspistoler med knaldhætter.
€ Et par maskinpistoler (til SS'erne).
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€ Et veldækket middagsbord m. små flag og levende lys.
€ Et portræt af Føreren og gerne diverse andre topnazister. Til at hænge på væggen.
€ Et stort svastika til at hænge på væggen.
€ En gammel skrivemaskine, som kan gøre det ud for telegraf.
€ En radio eller walkie-talkie.
€ Et stort kort over Belgien og/eller Europa, samt diverse små flag til kommandorummet.
€ En gammel PC eller C64, som kan lege affyringscomputer.
€ En metalkasse m. syv hængelåse.
€ En spydspids, gerne i latex. Pakkes ind i et klæde og lægges i kassen.
€ Røgpulver, superflash, strygere og atomskyer til at lave special effects.
€ En gammel grammofon til dansemusik. Diverse numre m. vals, swing og Marlene Dietrich.
€ Et eller flere musikanlæg m. baggrundsmusik.

8.0 Det overnaturlige

Lidt om historiens paranormale fænomener.

Balance
Det er essentielt, at de tre overnaturlige aktører (englen, djævlen og valkyrien) ikke forfalder til powerplay. Deres part i den
overordnede historie om spydet og atomraketternes anvendelse skal være sekundær, det er de fem overlevende, der skal
træffe de store beslutninger.

Diskretion
Når man inddrager sakrale elementer i en fortælling skal man altid være opmærksomme på faren for at de konkretiseres for
meget og bliver banale og mundæne. Spillernes indre billede af en dæmon vil altid være mere fantastisk og overbevisende
end noget du kan lave med sminke og latex. Derfor er det vigtigt, at alle okkulte fænomener holdes tilslørede og kun
afdækkes delvist.

Engle og djævle - to sider af samme sag
Englen og djævlen i historien er begge bundet af kristendommens temaer og strukturer. De har hvert deres arbejdsområde og
må respektere hinanden så længe begge parter overholder de uskrevne regler. De åndelige parter må ikke blande sig unødigt
i menneskelige forhold og skal holde deres eksistens skjult. Hvis de bryder disse regler står de til alvorlige reprimander når
de kommer hjem. Kristendommens kerneelement er menneskes mulighed for at vælge frit, vælge mellem godt og ondt.
Engle og djævle må gerne friste og formane, men valget skal stadigvæk være menneskets. Ikke noget med at gribe til tvang
eller direkte manipulation. I spørgsmålet om atomrakettens anvendelse må englen og djævlen således godt komme med råd
og advarsler, men når valget er truffet må de respektere det. Det er selvfølgelig muligt, at englen eller djævlen bryder
reglerne, og det er også i orden hvis det får konsekvenser. Bliver reglerne brudt på alvorlig vis vil en ærkeengel eller
overordnet djævel indfinde sig i løbet af få minutter. Det kan enten ske i menneskelige skikkelser f.eks. gestapo-officerer,
eller i overnaturlige former, der ved deres afrejse skænker menneskelige vidner glemsel. Englen i historien tillækker ikke de
hedenske elementer nogen betydning, det er blot menneskelig overtro eller satans blændværk. Djævlen har mere respekt og
fornemmer, at der er stærke kræfter på spil.

Hedenske levninge
Odins spyd er et magtfuldt relikvie, der har været tabt på jorden siden det første Ragnarok. Spydet er af en svunden tid og
skal føres tilbage af valkyrien hvis den naturlige balance mellem kaos og orden skal genoprettes. Valkyrien er ikke bundet af
de samme evner som de kristne parter i historien. Hun kan som sådan blande sig i menneskenes affære alt det hun vil og
magter. Hendes plan er enten at stjæle spydet eller at overtale menneskene til at overgive det i hendes varetægt i erkendelse
af det guddommelige natur. Er der nogle, der dør i heroisk kamp, kan valkyrien eventuelt tage vedkommende med til
Valhalla.

9.0 Muligheder

En række elementer, som kan puttes ind i historien.

von Mendelburg som jætte
Heydrich har spredt sine egne jættegener til dele af SS. Måske er von Meldenburg en af disse bastarder. Er det tilfældet vil
opgøret mellem ham og valkyrien få mere kontakt karakter og hans rolle i historien bliver væsentligt større. Jætteanerne kan
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være en god forklaring på hvorfor det så let rabler for ham, jætter er ikke kendt for deres selvkontrol. Som halvjætte er von
Meldenburg udstyret med umenneskelig styrke, skarpe sanser og evnen til at komme sig hurtigt over skader. Eventuelt kan
han også lidt runemagi og kan f.eks. antage andre skikkelser i korte tidsrum. Som halvjætte vil Gungner være livsfarlig for
von Meldenburg.

Hugin og Munin
Det er oplagt at lade Odins ravne tale til eventuelle bærer af Gungner. De to ravne vil i skjul af skygger og mørke tale til
bærerens krigerhjerte og manipulere ham til at overgive spydet til valkyrien eller sende det med raketten mod Wevelsburg i
en bestræbelse på at dræbe Loke.

Manglende ilt
Det er lidt urealistisk, men man kan sige, at bunkerens luftfiltre ikke virker så længe nødstrømmen er nede. Der er således
kun få timer før folkene i bunkeren vil dø af kulilteforgiftning. Truslen om en fælles kvælningsdød kan hjælpe med at samle
spillerne og opstille en konkret tidsfrist. Er der mulighed for at etablere en konkret arbejdsopgave, som kan gøre det ud for
at genetablere filtreringen, er det fedt. Eventuelt kan en veliscenesat brand undskylde den knappe ilt.

Dommedag - Pavens plan
For at give historien en helt ny vending kan Vatikanet ha' placeret en eller flere agenter i selskabet. Disse agenter skal sende
raketten mod et sæt målkoordinater i Syrien. Faktisk skal raketten vække apokalypsens ryttere og derved indlede
dommedag. Paven føler sig rustet til det sidste slag og mener at ha' set tilstrækkeligt med tegn. Han har besluttet sig for at
hjælpe forudsigelserne i Biblen lidt på vej. De to agenter for Vatikanet er specialtrænede Jesuitermunke og er benhårde.
Eventuelt er de ligefrem gamle korsriddere, som er blevet vækket med Gralens vand. Mulige agenter i selskabet kunne være
herren Hossbach og Halland. Vælges denne variant vil det være i alles interesse at stoppe de to før verden går af lave.
Englen og djævlen vil stå i noget af et dilemma, men vil muligvis konkludere, at korsridderne må stoppes, da de bevæger sig
ind på Herrens enemærker.
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