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FORORD
Det er ca. 12 år siden, jeg første gang så en ninja-film. Det var “The Ninja
Mission”, en rædselsfuld svensk-amerikansk co-produktion om en flok
CIA-ninjaer, der løb rundt og sprængte ting i luften. Den var ikke god,
ligesom “American Ninja” fx. heller ikke er det.

De amerikanske ninja-film savner noget, som jeg først så tre-fire år
senere, da jeg begyndte at se hongkongske ninja-film: Den manglende
logiske sammenhæng. Ninjaerne, der fuldstændigt umotiveret kommer
væltende hen over skærmen. Det usædvanligt tynde plot, som alle perso-
nerne tilsyneladende har gennemskuet fra første færd. De tåbeligt seje lyd-
effekter og håndbevægelser. Og selvfølgelig det voldsomt opskruede
tempo, med ninjaer der flyver og fægter og graver på livet løs (et tempo,
de fleste nu tror, at John Woo har opfundet).

Dette er et scenarie er en hyldest til en filmgenre, der er så tåbelig, at den
ofte er ekstremt underholdende. Mor jer, når I spiller det - hop rundt på
bordene, fægt med armene, lav vanvittige lyde og husk at grynte ondt. Føl
dig fri til - som spilleder - at mishandle plottet, som du har lyst til.
Scenariet kan umuligt blive mindre sammenhængende end de film, der
har inspireret det.

Og husk at sende en venlig tanke til en af filmhistoriens mest oversete
instruktører; manden, hvis film lader beskueren stå tilbage med sænket
kæbe, forbløffet og ude af stand til at forstå helheden i det mesterværk,
han netop har set: Godfrey Ho.

Kristoffer Apollo
Århus, d. 16. februar 1996
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PLOTTET
NINJA EPITAPH handler om hævn og ære. Historien begynder, da den gamle
ærværdige leder af en ninja-klan dør. Klanen er The Golden Ninja Society,
der er lig med de gode ninjaer i Hong Kong. De bekæmper The Secret
Ninja Society, der er en bande skumle narkohandlere og lejemordere.

Da Mesteren dør, overdrager han Det Gyldne Sværd - og dermed
ledelsen af klanen - til sin søn. Dette passer dog ikke Mesterens bror,
Adrian Loo, der hele tiden har villet være kalif i stedet for kaliffen - han er
den hemmelige leder af The Secret Ninja Society og vil have magten i
begge klaner, så han uhindret kan styre Hong Kongs underverden.

Den onde bror stjæler Det Gyldne Sværd sammen med sine forbryder-
venner, og så har vores helte pludselig problemer. De - heltene - er:

- Harry Loo, der er Mesterens søn og den retmæssige leder af The Golden
Ninja Society. Han er en rigtigt god og glatbarberet helt, der er gået ind i
narkopolitiet for at hjælpe dem mod The Secret Ninja Society.

- Richard Hamilton, der er Harrys adoptivbror (hans forældre - et par
englændere - døde under mystiske omstændigheder, da Richard var to).
Han er også politimand, og er placeret permanent undercover som ‘ejer’ af
den skumle natklub The Black Lotus.

- Audrey Wu, der er Harrys kæreste fra Taiwan. Også hun er i politiet,
hvor hun ofte arbejder undercover som narkoluder for narko- og sæde-
lighedsafdelingerne.

- Sam Lee, der var Harrys og Richards bedste barndomsven. Siden er han
forfaldet til at sælge informationer til den højestbydende, og venskabet er
ikke længere så tæt. Men hans kontakter er vigtige.

Harry er nødt til at få sværdet tilbage for at kunne tage pladsen som klan-
leder, og det handler historien så om. Spilpersonerne kan finde frem til
The Secret Ninja Society ad flere veje, og det leder til et opgør i de ondes
hovedkvarter, hvor de møder De Fire Elementer, de ondes underbosser.
Og derfra skal de så tilbage til The Golden Ninja Society - og slutkampen
mod Den Store Boss, Harrys onkel.

SCENARIETS OPBYGNING
Herefter følger først en beskrivelse af de to scener, der sætter scenariet i
gang: MESTERENS DØDSSCENE og SVÆRDET BLIVER STJÅLET.

Derefter sætter de onde ninjaer flere forskellige onde planer i gang. Jeg har
delt dem ind i tre ‘midterstykker’, der hver især kan lede spillerne til slut-
ningen:

- Afsnittet NARKO & NINJAER beskriver, hvordan politiet får et tip om en
forestående narkohandel på et bordel. Spilpersonerne kan bremse hande-
len og følge sporene til The Secret Ninja Societys hovedkvarter i
Yachtklubben.

- The Secret Ninja Society ved selvfølgelig, at spilpersonerne er de eneste,
der kan stoppe dem - og derfor forsøger de at dreje heltenes opmærk-
somhed over på andre ting. Afsnittet BEDRAGERI & BAGVASKELSE beskriver,
hvordan de onde skurke forsøger at sende politiet efter gruppen  og sam-
tidig så splid mellem spilpersonerne selv.

- Og endelig forsøger skurkene selvfølgelig også at slå spilpersonerne
ihjel eller skræmme dem til at give op. Det er beskrevet i afsnittet TERROR &
TRUSLER.

Jeg håber, du kan bruge alle tre midterstykker på én gang. De fører alle
mod de endelige opgør med de onde ninjaer - og ved at køre dem parallelt
kan du forhåbentlig trække spillerne i flere retninger. Og så samle det hele
til sidst.

Scenariet slutter sandsynligvis med scenerne ELEMENTERNES RASEN og
OPGØR MED ONKLEN.

Efter de forskellige scener har jeg beskrevet historiens VIGTIGE STEDER, fx.
de ondes hovedkvarter, politistationen og Richards natklub.

Som appendiks har jeg også lavet nogle sider om SPILSYSTEMET og NIN-
JAERNES BAGGRUND (som jeg vil foreslå, du læser først, hvis du over-
hovedet ikke kender genren), en grundig gennemgang (inkl. spiltekniske
oplysninger) af BIPERSONERNE og et KORT over Hong Kong. Og til sidst føl-
ger spillernes PERSONARK.

God læselyst!
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MESTERENS DØDSSCENE
Scenariet starter med, at Mesteren dør. De fire spilpersoner er alle kaldt til
hans dødsleje, sammen med Adrian (Mesterens onde bror), samt Marcus
og Kim (to af klanens dygtigste ninjaer). Scenen udspiller sig i Klanhuset.

Personerne er alle beskrevet i afsnittet om Bipersoner, mens Klanhuset er gen-
nemgået under Vigtige Steder (se senere).

Mesteren er klar over, at han vil dø i
dag, og har derfor tilkaldt de tilstede-
værende for at give sin sidste livsvis-
dom videre.

Han taler langsomt og klart, men
ganske uforståeligt til hver enkelt, i
bedste kinesiske vismands-stil.

Mesteren ved selvfølgelig, hvad der vil ske i resten af scenariet, og han
forsøger at lede personerne på rette vej. Men gamle kinesere kan ikke
finde ud af at sige tingene lige ud, og derfor siger han noget i stil med:

Til Richard: Min hvide søn, se ændernes flok. Stik hænderne i bækken og føl det
kolde, klare vand vaske mudderet væk. Mærk tigeren i dig. (Støt dine venner og
stol på dem, vær stærk, find en hustru og dit eget liv)

Til Audrey: Min datter, se hvordan flammen naturligt dør ud. Jorden er sveden
under ildstedet, men med foråret kommer liljerne frem. Og duerne lander igen.
(Lad dig ikke styre af din vrede, vær tålmodig, støt Harry)

Til Sam: Min nevø, husk at aben har en hale. Ved nattetid styrer frygten junglen,
men den, der har ører, kan dræbe frygten. For det, der ligner en mørk mur, er kun
luft, der ikke kender solens stråler. (Giv ikke op, brug dine talenter og led de
andre på rette vej, stol på dig selv)

Til Harry: Min søn, betragt pinjerne i morgenlyset og føl svalernes flugt.
Grenene på sumpens overflade kan bære den, der træder rigtigt, men vær varsom,
for stien er mudret og drejer forude. (Vær fleksibel, vær opmærksom, søg
hjælp hvor du ikke venter den, pas på forræderi og løgne)

Det er ikke meningen, at du skal læse det foregående op for spillerne.
Brug i stedet mine forslag som inspiration og brug dine egne ord - men
husk på, at kinesere elsker at bruge dyr og planter som symboler. Prøv
eventuelt at beskrive en lukket, symbolsk scene for dem - som jeg har gjort
det i de ovenstående eksempler. Og pas på, du ikke får sagt tingene for
direkte; det skal være antydninger, ikke konkret hjælp, spillerne får.

Svar endelig, hvis spillerne begynder at stille spørgsmål - men hold det i
de samme forblommede vendinger.

Mesteren henvender sig selvfølgelig også til Adrian, Marcus og Kim. Spil
det hurtigt igennem, før du taler til spillerne - så de ikke keder sig.

Til Adrian: Min bror, betragt skyggerne med solens øjne. Husk, at tranen altid
vil stå der - selv når bladene ikke længere rasler. Som sin sidste ger-ning slukker
vinden vægen. (Se hvad du er blevet til, vind din ære tilbage - ellers vil du
få en ussel død)

Til Marcus og Kim: Mine disciple, I må gå gennem mange døre. Den usleste
kan vise sig som den smukkeste, for storhed er et paradoks. Kun den, der kan bære
åget, kan rette ryggen helt ud. (Vær parat, vær forsigtige, lad jer ikke narre af
overflader og løgne)

Når Mesteren har talt ud, giver han Det
Gyldne Sværd til Harry, lukker øjnene
og dør.

Lad herefter spillerne tale lidt sammen
og få styr på tingene i klanen.

Mesterens lig skal bæres ind i
bederummet og gøres parat til begrav-
elsen, og Harry vil måske tale med nogle af de andre ninjaer. Lad dem
føle, at de har situationen under kontrol, at der er fred og ingen fare - og
sæt så tingene igang med, at SVÆRDET BLIVER STJÅLET.

Sørg for, at Harry lægger Det Gyldne Sværd fra sig, inden du går igang
med næste scene. Sværdet plejer at hænge på bagvæggen i klanens
mødesal - det vil være naturligt, at Harry hænger det der.
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ROLLESPILSTIP
Læg dig på et bord og få dine
spillere til at stå omkring det, så
du kan spille Mesteren, der lig-
ger og siger visdomsord.

ROLLESPILSTIPS
Mesteren er gammel og næsten
blind. Mis med øjnene, hold
små kunstpauser mellem sæt-
ningerne, og tag fat i folks hæn-
der, når du taler til dem.



SVÆRDET BLIVER STJåLET
Adrian ved, at Harry har meget at bekymre sig om efter sin fars død, og
sender derfor de onde ninjaer ind for at stjæle Sværdet så hurtigt som
muligt. Vent til der er relativt få af de gode ninjaer til stede i klanhuset, og
sæt så gang i noget action.

Ninjaerne fra The Secret Ninja Society angriber i to bølger:

Første gruppe - 4 ninjaer - kommer ind som afledningsmanøvre. De bry-
der ind i bederummet og laver så meget larm, at de hurtigt tiltrækker sig
vagternes opmærksomhed.

De lader som om, de vil stjæle Mesterens lig. De er der for at trække
tiden ud, og går derfor i kamp med de gode ninjaer, der kommer løbende
- og forsøger at trække kampen ud så længe, som det er muligt (fx. ved at
stille sig op og true de gode: “Jeres såkaldte Mester har ikke fortjent at
komme i jorden!”

Det burde ikke være så svært at få lokket alle spilpersonerne ned i
bederummet - de havde trods alt et nært forhold til Mesteren alle sammen 

Når spilpersonerne er væk fra den øverste etage, går The Secret Ninja
Societys anden gruppe ind deroppe og tager Det Gyldne Sværd. Anden
gruppe består af Vind (én af de ondes Fire Elementer) og 2 standard-nin-
jaer.

Hvis Harry går ind for at tage Det
Gyldne Sværd, inden han går nedenun-
der, kommer han ind, mens de onde
ninjaer er ved at stjæle det. Vind beor-
drer så sine to hjælpere til at stoppe
Harry, mens han selv forsvinder ud af
vinduet (og griner ondt).

Hvis Harry ikke tænker over at tage Sværdet med, kommer Marcus
løbende ned og råber: “Harry, Harry! Sværdet er væk!”. På det tidspunkt
er tyvene selvfølgelig over alle bjerge.

De onde ninjaer skal slippe væk med Sværdet - spilpersonerne kan ikke
bremse dem (for resten af historien afhænger af det).

EFTER TYVERIET
Vore helte står nu tilbage uden Sværdet, og Adrian fortsætter efter planen:
Han får hurtigt overbevist Kim og et par andre medlemmer af The Golden
Ninja Society om, at Harry ikke er nogen værdig leder af klanen, når han
lader det hellige Sværd blive stjålet ved første givne lejlighed.

Denne scene kan du godt lade ende med et større skænderi - men resul-
tatet bør være, at Adrian får lokket de fleste af klanens ninjaer over på sin
side (han er trods alt både ældst og farligst) - og spilpersonerne bliver
nærmest forvist fra klanhuset. Harry har 48 timer til at finde sværdet igen
- ellers vil klanen holde stormøde og udnævne en ny leder (Adrian).

I resten af scenariet har spilpersonerne svært ved at skaffe sig hjælp fra de
andre medlemmer af klanen. Nogle enkelte - ledet af Marcus - stoler dog
stadig på dem og er villige til at hjælpe - som spilleder giver du dem
selvfølgelig bare den mængde hjælp, du synes er passende.

Det er muligt, at en eller flere spilpersoner - typisk Sam - forsøger at
holde et godt forhold til Kim og resten af de ninjaer, der går med Adrian.
Du må selv vurdere, om spilpersonen taler godt nok for sig - og dermed
kan trække på deres evner.

Spilpersonerne har fået en rimeligt klar besked: Find Sværdet!
Men de står uden ledetråde - de har ingen konkrete spor, og de onde nin-

jaer, de har taget til fange (hvis det overhovedet er nogen), siger selvføl-
gelig ingenting.

Det er muligt, at de allerede nu vil mistænke Adrian - det gør sådan set
ikke noget, men lad være med at fremhæve ham for meget lige nu.

Spilpersonerne bliver nødt til at gå ud i byen og trække i deres kontakter
for at forsøge at finde Sværdet - og dermed vandrer de direkte ind i The
Secret Ninja Societys planer. Det er beskrevet i scenariets tre midter-
stykker.
Sværdet bliver stjålet om aftenen den 12. december, og spilpersonerne

skal altså have det tilbage ved midnat, natten mellem den 14. og 15.

Adrian, Vind, Marcus og Kim er alle beskrevet i afsnittet om Bipersoner, hvor der
også er stats for Onde Ninjaer. Klanhuset er nærmere beskrevet under Vigtige
Steder.
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“D
eath is nothing to a ninja”

ROLLESPILSTIP
Her slår du tonen an for kam-
pene i scenariet. Sæt tempo på
og riv spillerne med - men pas
på, du ikke bruger alt dit krudt
nu. Du skal jo helst kunne sætte
tempoet flere takker op endnu.



NARKO & NINJAER
Dette afsnit handler om narkohandel. Harry og Richard er i forvejen på
sporet af The Secret Ninja Societys narkoring, og nu får de et tip om, at en
større ladning narko snart kommer til byen.

Spilpersonerne kan vælge at bremse narkoen ét af to steder: Enten i
industrihavnen, når den kommer i land, eller på det bordel (Mama Wong’s
House of Joy), hvor The Secret Ninja Society får overdraget stadset.

Begge steder kan de finde spor, der leder dem til Yachtklubben - og de
onde ninjaers hemmelige hovedkvarter.

ET SIKKERT TIP
Harry bliver ringet op af politichefen, Cody Jack, der lyder ophidset: “Vi
har fået et godt tip om en narkohandel! Nu har vi chancen for at få ram på
de svin!” Han beordrer Harry til at komme hen på stationen med det
samme. Hvis Harry ikke selv finder på at tage Richard med, ringer Jack
også efter ham.

Tippet kommer fra en luder, Flower, der sidder arresteret for at have
dræbt en kunde. Flower har ikke villet sige ret meget om, hvad der skete,
men politiet fandt hende på et hotelværelse sammen med en kniv og et
skamferet lig. Sandsynligvis ville kunden have hende til at gøre noget,
hun absolut ikke ville være med til - måske angreb han hende - og hun
forsvarede sig så med sin kniv.

Desværre for Flower var hun så ophidset, at hun blev ved med at skære i
kunden, efter han var død - så hun har ikke en chance for at bortforklare
drabet som selvforsvar. Og derfor fortæller hun politiet en hel masse, for
at slippe for en streng straf.

Halvdelen af Flowers historier er det rene løgn, men oplysningerne om
narkhohandelen er faktisk rigtige. Hun ved, at:

- En stor ladning narko bliver leveret på industrihavnen natten mellem 
den 13. og 14.

- Narkohandelen i byen styres af en gruppe, der kaldes ‘sejlerne’.
- Mama Wong’s Palace of Joy er et godt sted at skaffe sig stoffer.

Flower vil helst tale tale om narkoleverancen - “Kilovis, siger jeg jer, kilo-
vis” - og broderer på livet løs. Men hun vil ikke fortælle, hvor hun har
oplysningerne fra; hvis hun bliver presset, siger hun, at hun har dem fra
en anden luder, Gong.

Sandheden er, at det er Flowers alfons, der har fortalt hende om narkoen,
så Gong er et vildspor. Flower er mere bange for sin alfons, end hun er for
politiet, så det er umuligt at få sandheden ud af hende.

Den sidste oplysning - om Mama Wong’s - skal man også presse hende
for at få. Flower køber sit stof dér, og hun vil helst ikke blive kendt som
den, der fik Mama Wong’s lukket.

Cody Jack og Flower er beskrevet under Bipersoner; Politistationen og Mama
Wong’s står under Vigtige Steder.

FLERE OPLYSNINGER
Herefter bliver spilpersonerne nødt til at søge mere viden om den
forestående narkohandel (det nytter ikke at sætte sig ned på havnen og
vente - Hong Kongs industrihavn er STOR og spredt over flere steder).

Richard kan spørge for sig på The Black Lotus, Audrey kan lede efter
viden i ludermiljøet, og Sam kan trække på sine kontakter.

Richard og Audrey kan finde ud af det samme: Det kriminelle miljø sum-
mer med rygter om leverancen, og med lidt held, penge og dygtighed kan
de finde ud af, at narkoen kommer ind i den østlige del af Kowloon.

Sam kan derimod finde meget mere. Ved at kontakte Roger Chang, en af
hans faste meddelere, kan Sam (efter at Roger har brugt nogle timer på at
tale med folk) få at vide, at:

- Narkoen bliver losset på H.K. Uniteds område.
- Den kommer ind med et latinamerikansk skib.
- Derefter bliver den bragt til Mama Wong’s, hvor selve handelen finder

sted.
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Nu har spillerne nogle klare ledetråde mod H.K. United og Mama Wong’s.
Om de to steder kan man finde følgende (på biblioteket, tinglysningskon-

toret, selskabsregistret, hvor de nu leder):

HANDELSSELSKABET H.K. UNITED er et af Hong Kongs største fir-
maer. Det ejer en stor del af Kowloons østlige havneområde, og det er her,
at narkoen bliver losset af.

H.K. United er et stort handelssyndikat (i stil med Ø.K. eller K.G.H., bare
større), der handler med alt - bare der er penge i det. Firmaet er respekta-
belt (eller rettere: så respektabelt, som det kan lade sig gøre at være i Hong
Kong) og har ikke noget med narkohandelen at gøre - ninjaerne har bare
fundet et praktisk skib at få det sejlet ind med.

Ved at undersøge H.K. Uniteds papirer kan man finde ud af, at der ligger
tre latinamerikanske skibe i havnen om natten mellem den 13. og 14.:

M/S Inestabilidad er indregistreret i Honduras og kommer efter planen
til havnen d. 13. Skibets ladning af bananer skal losses og erstattes med
maskindele, der skal med hjem til Honduras (maskindelene er i virkelighe-
den kinesiske kopier af AK-47-rifler, men det har ikke noget med scenariet
at gøre). Inestabilidad ejes af Comercio de Plata Negra S.A., et skuffeselskab
på Cayman-øerne.

M/S Gurli Maersk er indregistreret i Panamá og har været i Hong Kong
siden d. 10. Skibet er ved at blive lastet med billige taiwanesiske fjernsyn,
som skal med hjem og sælges i Bilka. Gurli Maersk ejes af Maersk Holding
International, et dansk-ejet skuffeselskab i Gibraltar.

M/S La María Sombría er også indregistreret i Panamá og har været i
Hong Kong siden d. 11. Det kom med en ladning kokosnødder fra Kenya,
og lagde undervejs til i Bangkok, hvor 50 kg heroin diskret blev bragt
ombord. La María Sombría skal nu lastes med paintball-våben og sejles til
Europa. Skibet ejes af High Stakes
Enterprising, et skuffe-selskab på
Bahamas.
H.K. Uniteds havneområde og La María
Sombría er beskrevet under Vigtige Steder.

MAMA WONG’S PALACE OF JOY er et af Hong Kongs største bordeller
og ligger i udkanten af det skumle havnekvarter, på Kowloons vestside (se
kortet over Hong Kong). Det bestyres af Mama Wong, en gammel og
snedig bordelmutter.

Hvem der ejer Mama Wong’s, er ikke helt klart. Det eneste, spilperson-
erne kan finde ud af, er at ejendommen bestyres af advokaterne Lim &
Dong (alias Vand og Træ, to af lederne af The Secret Ninja Society).

Ved at spørge luderne på stedet kan man (Audrey) finde ud af, at Mama
Wong er hård at arbejde under, men at forretningerne går godt for hendes
Palace of Joy. Der er mange kunder, og det er ikke kun fulde sømænd, der
kommer der, men også fine forretningsmænd. Nogle gange bliver luderne
også lånt ud til private fester - fx. på et af hotellerne (The Imperial eller
The Ambassador) eller i Yachtklubben.

Blandt luderne går der også rygter om, at Mama Wong adlyder Bossen -
en mand i sølvfarvet tøj, der har en hemmelig indgang til hendes kontor
(manden er Adrian, men han har ikke nogen hemmelig dør - han bruger
bare sine ninja-evner til at snige sig ind).

Mama Wong er beskrevet under Bipersoner, mens hendes Palace of Joy er omtalt
under Vigtige Steder.

Med de ovenstående oplysninger i hånden vælger spilpersonerne
sandsynligvis én af tre ting:

- at ransage skibet med det samme og finde narkoen. Det er ret dumt, for
så får de ikke fat i nogen af bagmændene, men kun i La María Sombrías
kaptajn og besætning. De kan fortælle lidt (se side 15), men spilpersonerne
får svært ved at komme videre.

- at vente på, at narkoen bliver losset af - og opsnappe den på kajen.
Denne scene beskrevet under KAJEN I KULING.

- at vente, til narkoen er kommet ind på bordellet - og få fat i alle de
implicerede. Det er klart det smarteste (hvilket politichef Jack eventuelt
kan gøre opmærksom på), men også det sværeste, fordi der er mange
mennesker på bordellet. Scenen hedder KØD, KATANAER & KUGLER.
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ROLLESPILSTIP
Oplysningerne her er overskueligt sat op
- du må selv bestemme, hvor mange per-
tentlige papirskubbere, spilpersonerne
skal overtale eller bestikke for at få dem.



EN PLAN ØNSKES
Det er oplagt at lade spillerne bruge noget tid på at planlægge deres
aktion. Lad dem udforske og udspionere stedet, tegne kort og diskutere
detaljer. Politichefen blander sig selvfølgelig og forsøger at gøre planen så
vandtæt som muligt (men husk på, at han ikke har det store overblik) - og
spilpersonerne kan få helt op til 16 politifolk som hjælp, hvis de ønsker
det. Politichefen insisterer på, at de tager ham selv og fire andre med.

KAJEN I KULING
Klokken 4.30, natten mellem d. 13 og 14., kører en grå varevogn med
tonede ruder ud på H.K. Uniteds containerkaj og stopper foran La María
Sombría. Det er en mørk aften, regnen siler ned over havnens store me-
talkonstruktioner og rammer asfalten med en svag trommen, og kun
enkelte lamper lyser havnen op - plus skæret fra et fjernt fyrtårn, der glid-
er hen over pieren.

Ud af varevognen stiger først tre mænd i mørke vindjakker og cowboy-
bukser, og derefter kommer et bjerg af en mand, der tydeligvis er deres
leder. Han dirigerer dem over mod skibet, hvor de bliver mødt af en mand
med kaptajnskasket og to andre søfolk. De taler kort sammen, en kuvert
skifter ejermand, og mændene begynder at bære nogle små plastiksække
ned fra skibet og ud i varevognen...

Den store mand er sumoen Dr. Tanaka, lederen af det syndikat, de onde
ninjaer køber stoffer hos i Thailand. Manden med kasketten er Kaptajn
Mendoza, mens de andre er ligegyldige gangstere og filippinske søfolk.

Ingen af forbryderne overgiver sig uden kamp - men det er nok kun Dr.
Tanaka, der er farlig for spilpersonerne. Til gengæld kan de få nok at gøre
med at beskytte politichefen, der mest er til fare for sig selv.

Husk på omgivelserne, når du spiller kampen. Det er mørkt og vådt, og
man har svært ved at overskue situationen. Og det kunne jo være, at der
var nogen, der faldt i vandet eller kom ud og hænge på ankerkæden...

Dr. Tanaka, Cody Jack og Kaptajn Mendoza er alle beskrevet i afsnittet om
Bipersoner, hvor du også finder stats for Narkogangstere, Filippinske Søfolk og
Almindelige Politifolk. Kajen er selvfølgelig et Vigtigt Sted.

KØD, KUGLER & KATANAER
Mændene får hurtigt lastet varevognen, og sumobryderen stiger ind og
kører væk, sammen med sine hjælpere. Bilen navigerer sig langsomt gen-
nem Kowloons gader, forbi mørkelagte parker og stadions, til den når
byens vestside.

Vognen drejer ind i en baggård, bag den bygning, et rødt neonskilt
kalder Mama Wong’s Palace of Joy, og mændene stiger igen ud. De bærer
deres last ind gennem en bagdør, gennem dystre korridorer op til et lille
kontor, hvor en indsunken, gammel kvinde og en mand i blå ninja-dragt
venter med en ske og en bunsenbrænder...

På Mama Wongs kontor skal heroinen testes (en af luderne får et gratis
fix), og Dr. Tanaka skal have sine penge (en kuffert med 10 millioner dol-
lars). Ninjaen er Vand, og han har tre andre standard-ninjaer med - de står
vagt udenfor kontoret og i foyeren.

Skurkene overgiver sig selvfølgelig ikke frivilligt - og der er nok af dem:
Dr. Tanaka og hans tre hjælpere, Vand og hans tre ninjaer, samt Wong, der
også har fire-fem bodyguards/udsmidere i bygningen.

Når spilpersonerne angriber, tager Tanaka og Vand hver sin kuffert og
forsøger at stikke af. Tanaka må gerne blive fanget, men Vand skal helst
slippe væk (så han kan være med i opgøret i det hemmelige hoved-
kvarter, se ELEMENTERNES RASEN) - han har jo også tre ninjaer, han kan ofre
for at komme ud (men lad være med at gøre spillerne for irriterede;
de har muligvis allerede oplevet én ninja smutte for næsen af sig).

Denne scene skal være kaotisk - de er i en bygning, der er dårligt
oplyst og består af smalle gange og små, snuskede rum. Men til
gengæld er den fyldt med folk, der ikke aner, hvad der foregår.
Kast nogle forvirrede, halvnøgne mennesker ind i sceneriet - og
glem ikke Cody Jack og hans politifolk. Der skal - som titlen
antyder - være bare balder, sværd og skydere over det hele.

Tanakas og Wongs folk er Narkogangstere, mens Vands ninjaer er
Onde Ninjaer - se afsnittet om Bipersoner, hvor de tre skurke,
Cody Jack og Almindelige Politifolk også er beskrevet. Mama
Wong’s er et Vigtigt Sted.
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AFHØRING & EFTERSPIL
Når spilpersonerne på heroisk vis har stoppet den fæle narko-transaktion,
stiller politichef Jack sig op og taler med pressen - og så har spilpersonerne
lejlighed til at afhøre fangerne:

Vand siger ikke et kvæk, hvis de har fanget ham.
De onde ninjaer er heller ikke særligt informative. De siger noget - men
kun ting i stil med “Jeg er Ninja 18! Hellere død end vanære! Forrædere er
hunde, hvis pis lugter af frygt!”

Dr. Tanaka er straks en anden sag. Han vil tale - mod at slippe fri (og han
kræver at få sin advokat tilkaldt, så han kan lave en skriftlig aftale, før han
udtaler sig).

Han kan fortælle, at han blev kontaktet af to repræsentanter for The
Secret Ninja Society i Bangkok - det var ham, der også var til stede på bor-
dellet (Vand) og en fyr i sølvfarvet dragt (Adrian). De lavede aftalen om,
at Tanaka skulle sende heroinen til Hong Kong (i virkeligheden har han
handlet med dem flere gange før, men det siger han selvfølgelig ikke
noget om) og personligt aflevere den hos Mama Wong.

Tanaka kender ikke ninjaernes rigtige navne, men han har et telefonnum-
mer, han kunne ringe til, hvis noget gik galt. Det er nummeret til Yacht-
klubbens kontor. Han skulle spørge efter ‘Mr. Hang’.
Tanakas hjælpere vil hjertens gerne tale, men de ved ikke andet, end at
Tanaka har givet dem ordrer hele vejen fra Bangkok. De påstår hård-
nakket, at de ikke vidste, der var heroin i poserne.

Kaptajn Mendoza vil bare tilbage til sit skib, så han kan komme væk. Han
indrømmer, at Tanaka har betalt ham for at fragte poserne til Hong Kong,
men siger, han ikke vidste, det var narko. Han forsøger at hjælpe spilper-
sonerne så meget som muligt - også hvis de fx. foreslår, at han ringer til
yachtklubben og fortæller, han stadig har narkoen. Han ved også, at
Tanaka bor på The Ambassador (hvis spilpersonerne nu ikke har fanget
ham).
Mendozas filippinske søfolk ved intet. De nikker bare og siger “Yessir!”

Mama Wong opfører sig ligesom Tanaka. Hvis hun får lov til at slippe for
tiltale og drive sit bordel videre, vil hun fortælle, hvad hun ved.

Wong ved, at bordellet ejes af Lim & Dong Soliciting, som også sørger
for, at stedets overskud forsvinder ud af skattevæsenets søgelys.

Hun ved også, at Vand i virkeligheden er Andrew Hang, den øverste
sekretær i yachtklubben. Han bestiller ofte ludere til klubben, eller til
medlemmernes private suiter på byens luksushoteller.

Wong ved, at Hang, Lim og Dong er forbundet på én eller anden måde,
men hun ved ikke hvordan.

Og endelig har hun enkelte gange mødt Bossen, en ninja i sølvfarvet
dragt, som vist nok er Hangs, Lims og Dongs overordnede. Hun aner ikke,
hvem han er - men har en fornemmelse af, at han er forbundet til
Yachtklubben - hun hørte ham engang sig til Hang, at de skulle mødes
dér.
Mama Wongs bøller ved ingenting - til gengæld er de dumme og truende.
Enkelte af dem har indimellem set en ninja på Wongs kontor - men det er
også alt.
Luderne og deres kunder ved slet ingenting. Kunderne vil bare gerne
have tøjet på, så de kan komme hjem til konen, og luderne ser resigneret
frem til (endnu) en nat i detentionen.
I Wongs skrivebord kan spilpersonerne desuden finde papirer, der viser,
at Lim & Dong Soliciting er advokater og revisorer for stedet. 
Wongs adressebog indeholder desuden en række en interessante telefon-
numre - der viser sig at tilhøre en række af Hong Kongs spidser, både
politikere og erhvervsfolk. De er alle medlemmer af Yachtklubben (men
det kan man kun finde ud af på Klubbens kontor).

Nu skulle spillerne gerne have så mange ledetråde, at de er klar til at gå
i gang med slutspillet (se ELEMENTERNES RASEN og OPGØR MED ONKLEN) -
medmindre de har hængepartier fra de to andre midterstykker, for så
bør du få dem overstået først.
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BEDRAGERI & BAGVASKELSE
For at aflede spilpersonernes opmærksomhed lægger de onde ninjaer flere
røgslør ud. Du kan vælge at bruge dem - eller lade være:
De forsøger at mistænkeliggøre Sam ved at få det til at se ud, som om
han har solgt informationer til The Secret Ninja Society.
De forsøger at få Richard fjernet ved at lokke med oplysninger om hans
biologiske forældre.
Og de gør Harry til en jaget mand ved at fremstille ham som en forbry-
der.

HARRY - SAMFUNDETS FJENDE
De onde ninjaer betragter Harry som deres værste fjende og forsøger der-
for at få ham sat i fængsel.

Om formiddagen d. 13. bliver der begået et bankrøveri i Kowloons
sydlige del. Røveren er en mand i hvid ninja-dragt, bevæbnet med et
gyldent sværd. Da en vagt forsøger at stoppe ham, slår ninjaen vagten ned
(vagten får et dybt sår i armen) og råber “Fjols! Tror du, du kan stoppe
The Golden Ninja Society?”. Derefter vender han sig mod resten af folkene
i banken og råber: “Hvad med jer? Er der nogen, der tør kæmpe mod en
rigtige ninja?”

Det er der ikke, og røveren forsvinder med en sækfuld penge.
Bankens overvågningskameraer optog sceneriet, og det bliver vist igen

og igen på TV, sammen med politiets opfordring om, at “alle, der kender
noget til manden på filmen eller en organisation ved navn The Golden
Ninja Society”, skal henvende sig til den nærmeste politistation.

Det burde give spilpersonerne noget at tænke på - men tingene bliver
værre sent på aftenen.

I kl. 22-nyhederne viser VNTV første gang et klip, hvor man ser ninjaen
løbe ud af banken, sætte sig ind bag i en bil og tage masken af. Og gennem
ruden kan man svagt ane Harrys ansigt. Optagelsen stammer - ifølge sta-
tionen - fra ‘en amatørfotograf’. Den er tydeligvis lavet med et dårligt
videokamera.

Det er op til at bestemme, hvor lang tid, der går, inden Harry får proble-
mer - men det vil sikkert være sjovest, hvis politiets interne efterforsk-
ningsafdeling kommer efter ham lige før eller lige efter aktionen mod
narkohandelen (altså inden de har fået oplysningerne, der leder dem til
advokatfirmaet eller Yachtklubben).

Hvis politifolkene får fat i Harry, suspenderer de ham straks fra tjenesten
og tager ham med hen på stationen, hvor de begynder at afhøre ham. De
spørger, hvor han var, da røveriet blev begået, om han kender noget til
The Golden Ninja Society, om han har stjålet af det narko, han har
beslaglagt, og så videre, og så videre.

Politifolkene er gennemgående ubehagelige og tror ikke på Harry. De
kræver ham fængslet og går igang med at skaffe en ransagningskendelse,
så de kan undersøge hans lejlighed.

Harry kan sagtens slippe ud af fængslet - men så kan du til gengæld
smide generende politifolk ind i handlingen, når du har lyst.

Båndet med Harrys ansigt er selvfølgelig en forfalskning, lavet af
fotografen Dennis Lam på bestilling fra The Secret Ninja Society.

VNTV har købt båndet af Dennis Lam, og det kan man få at vide af
redaktionschefen, Steve Anthony (hvis man spørger pænt og længe). Han
har endda Lams kort.

Lam kommer først hjem om aftenen - resten af dagen er han på en free-
lance-opgave - og han er ikke glad for at blive udspurgt om båndet. Han
forsøger at slippe af med spørgerne ved at fornærme dem - og vil kun sige
noget, hvis de truer ham eller tilbyder ham (mange) penge.

Til sidst indrømmer Lam forfalskningen. Han blev kontaktet på sin stam-
bar, The Blue Room, af en advokat, bartenderen kaldte ‘Mr. Pete’, der gav
ham besked om røveriet og et bånd med det ansigt, han skulle klippe ind.

Lam har stadig båndet. Det er et klip på nogle ganske få sekunder,
tydeligvis optaget i The Golden Ninja Societys hovedkvarter. Det viser én
ting: Der er en forræder i klanen (Harry ved iøvrigt ikke, han er blevet
fotograferet) - men ellers er dette et dødt spor

Hvis spillerne har problemer med at komme videre, kan det selvføl-
gelig være, at nogen på The Blue Room ved, at ‘Mr. Pete’ er Peter Dong,
den ene halvdel af Lim & Dong Soliciting (også kendt som Træ).
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RICHARD - FORTIDEN SPØGER
Richard har et stort hul i sin fortid: Han ved, ikke hvem hans forældre var
- og det forsøger de onde ninjaer at udnytte.

Richard bliver kontaktet (på The Black Lotus) af en amerikansk udseende
mand, der kalder sig David Johnson og påstår, han er en ven af Richards
onkel Leslie.

Johnsons historie er som følger: Richards far (Gary Hamilton) var en CIA-
agent, der var placeret i konsulatet i Hong Kong under Vietnam-krigen og
havde sin kone (Louise) og søn med som dække.Garys primære opgave
var at opspore en organisation, der smuglede våben ind til Vietcong-sym-
patisører i Sydvietnam. Han fandt ud af, at smuglerne var en gruppe nin-
jaer, ledet af en mand med et gyldent sværd - og det blev hans død.
Ninjaerne dræbte ham, da de opdagede, at han udspionerede dem.

Leslie var Garys storebror og også ansat i CIA. Han forsøgte at finde ud
af, hvad der var sket, men CIA henlagde sagen - og nægtede at lade Leslie
blande sig, fordi han var personligt involveret.

For lidt over et år siden døde Leslie så, men inden havde han fået
Johnson til at love, at han ville undersøge, om Richard stadig var i live.
Richard er nemlig nu den eneste overlevende mand i familien, og er derfor
den retmæssige indehaver af det guldur, som hans oldefar bar, da han red
ved Teddy Roosevelts side i den spansk-amerikanske krig...

Historien er selvfølgelig løgn, for Johnson er en arbejdsløs skuespiller, som
de onde ninjaer har hyret - men prøv at overbevise Richard så meget, du
kan. Adrian har givet Johnson et foto af Richards forældre, som han kan
genkende - og det giver svindleren en vis troværdighed.

De onde ninjaer forsøger selvfølgelig at så splid blandt de gode - antyd
så kraftigt du kan, at Mesteren og The Golden Ninja Society har slået
Richards forældre ihjel. Hvis Audrey er til stede, kan du måske også få
hende interesseret - og få hende ophidset, når hører, at The Golden Ninja
Society skulle have støttet kommunisterne i Vietnam.

“Johnson” skal først og fremmest forsøge at få Richard til at lade være
med at hjælpe Harry - hvis det ikke lykkes, skal han forsøge at lokke

ham i et baghold (under påskud af at ville overdrage uret eller bekræfte
Richards identitet ved en blodprøve eller lignende). I så fald bliver han
overfaldet af Træ og to Onde Ninjaer (se afsnittet om Bipersoner).

Johnsons historie er ikke så langt fra sandheden. Gary Hamilton var CIA-
agent og undersøgte våbenleverancer til Vietcongerne. Men våbnene blev
leveret af The Secret Ninja Society, der dengang havde en fin trekantshan-
del med narko og våben kørende. Og ‘onkel Leslie’ har aldrig eksisteret.

Men den eneste, der kender sandheden, er Adrian. Og hvis Richard
spørger ham, spiller han forlegen og bekræfter i store træk Johnsons histo-
rie: “Ja, det er sandt... men derefter indså Mesteren sin fejl og adopterede
dig, for at gøre, hvad han kunne, og for aldrig at udviske mindet om det
uskyldige ægtepar, han beordrede dræbt. Og The Golden Ninja Society
forandrede sig.” Og så videre...

Adrians historie kan dog undermineres af det amerikanske konsulat, der
kan fortælle, at der ikke er en amerikaner ved David Johnson i landet. Og
at der aldrig har boet en Leslie Hamilton i Langley, som ‘Johnson’ påstår.

Men spil på Richards tvivl, så længe du kan.

Før eller siden konfronterer en eller flere af spilpersonerne nok ‘Johnson’
(han er ikke svær at finde, som led i rollen har han et værelse på The
Regent of Hong Kong). Han har dårlig samvittighed over det, han har
gjort, og bruger derfor tiden på at pimpe i hotellets bar. Det er ikke svært
at overtale ham til at sige, hvad han ved: Han blev hyret til rollen af en
advokat ved navn Peter Dong, der fortalte ham, at det drejede sig om at få
afsløret Richard som en svindler - men den tror han ikke længere på.

Dong er den samme som Træ, og halvdelen af Lim & Dong Soliciting.

SAM - FORRÆDEREN
Hvis du ser en mulighed for det, kan du undergrave Sams troværdighed
ved at antyde, at han har solgt oplysninger til de onde ninjaer. Hvordan
det skal gøres, afhænger selvfølgelig af spilpersonernes opførsel

- men du kan fx. lade Kim have set ham tale med en anden ninja i nærhe-
den af klanhuset (i virkeligheden har hun set Adrian).

- eller det kan vise sig, at Roger Chang - Sams gode kilde - arbejder for de
onde. Men dette er temmeligt løst - og helt op til dig som spilleder.
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TERROR & TRUSLER
The Secret Ninja Society griber også til simple, voldelige midler. De
forsøger at true spilpersonerne til at forlade Hong Kong - og forsøger at
slå dem ihjel, hvis de ikke lader sig true.

CANDY ER VÆK
Audrey har en lillesøster, Candy, som hun fik ansvaret for, da deres far
døde. Candy er en sød pige, der har valgt at gå i kloster i Taipei, og
Audrey har ikke set hende i flere måneder. Men pludselig dumper der et
videobånd ind gennem brevsprækken. På det er en optagelse af Candy,
der sidder fanget - og en ninja i rød dragt, der truer med at slå hende ihjel.

En note fra forfatteren: Audreys spiller vil måske undre sig over, at hun plud-
selig har en søster, der ikke står omtalt på hendes personark. Men berolig hende
ved at lave et flashback og forklare, hvor dejligt de havde det sammen som børn,
når de løb og legede på markerne. Det er helt i den hongkongske slamfilms ånd at
smide bipersoner ind uden forudgående varsel - og Candy er jo alligevel ikke
vigtig, før hun bliver bortført, vel?

I videoen sidder Candy bundet i en stol, og den rødklædte ninja (Ild) går
frem og tilbage foran hende og gør truende armbevægelser. Beskeden er
simpel: I - Audrey, Harry og Richard - skal forlade Hong Kong inden 24
timer, ellers dør Candy. Og Bossen lover, at det vil gå langsomt. Ond latter
- og båndet løber ud.

Hvis Audrey kontakter klosteret, får hun at vide, at de ikke har set Candy
i over et døgn. Hun forsvandt pludselig, og de har kontaktet det lokale
politi - der dog sagde, de lige skulle se tiden an.

Der er ingen spor at hente i Taipei, men det er der derimod på videoen.
Bag Candy er der et vindue, og hvis man beder en af politiets compu-
tereksperter om at forstørre billedet, kan man se et par ting der:

- Hun sidder højt oppe, for udenfor kan man se et tag)
- På taget udenfor kan man se noget af et blåt skilt: bogstaverne derpå er

LOON
AINER
VICE

- og endelig kan man se, at Candy sidder i en slags kontor, men i en
bygning, hvor vinduerne er stålindfattede på gammeldags manér, og gul-
vet er støbt i beton og uden tæppe.

Candy sidder fanget på øverste etage af et pakhus, og overfor ligger
Kowloon Container Services hovedkontor. Pakhuset er gammelt og for-
faldent - det ejes af Andrew Hang, der også er kendt som Vind, en af led-
erne af The Secret Ninja Society. Hang overtog pakhuset for en symbolsk
sum, da et af Yachtklubbens medlemmer kom i økonomiske problemer og
måtte lukke sit firma (Sightseeing and Seafood Ltd.).

Pakhuset blev før i tiden brugt til at opbevare fiskekonserves i - det
lugtes stadig.

Hvis spillerne ikke umiddelbart kan regne ud, at de skal søge i havneom-
rådet, kan du jo lægge nogle svage mågeskrig eller en færges tuden ind på
videoen.

Spilpersonerne kan finde det rigtige pakhus på flere måder:
- de kan gennemsøge Selskabsregistret for firmaer, der hedder noget med

loon ainer vice - der er kun ét (men det er kedeligt og tager lang tid).
- de kan søge efter rygter i underverdenen; Richard eller Audrey kan

finde historier om et hus, der lugter af fisk, men er godt at bringe ting i
land ved; Sam kan hive i sine forbindelser (Roger Chang) og få at vide, at
Sightseeing and Seafood er et godt sted at opbevare ting - men det kræver
selvfølgelig, at de stiller de rigtige spørgsmål.

Når de finder Candy, bliver hun bevogtet af to Onde Ninjaer - og
eventuelt af Ild (som du dog også kan vælge at spare til slutscenen).

Ild, Candy og de Onde Ninjaer finder du
under Bipersoner, mens Hangs Pakhus
selvfølgelig er et Vigtigt Sted.
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Candy er en sød pige - der
måske vil virke tiltalende på
Richard, når hun synker sam-
men i hans arme...

“Ninjistu means The W
ay of the Assassin”



VOLDELIGE OVERFALD
Efterhånden som spilpersonerne kommer tættere på (eller du synes, du
trænger til nogle umotiverede kampscener), begynder The Secret Ninja
Society at føle sig så provokeret, at de angriber spilpersonerne direkte.

Egentlig kan du bare overfalde dem, når du synes, det passer - men her
er nogle forslag til scener, der kunne virke godt:

- spilpersonerne bevæger sig gennem Kowloons sydlige del - butiksom-
rådet - og ser en opvisning. Fem mænd i julemandskostumer forsøger at
trække folk ind i et supermarked ved at lave akrobatik. De springer rundt,
står på hænder eller en finger, og ender med at stå på skuldrene af hinan-
den. Og så trækker de hver deres katana og kaster sig ned mod spilper-
sonerne...

- spilpersonerne skal fra Victoria til Kowloon (eller omvendt) og tager en
færge. En skummel junke sejler op på siden af deres båd, og pludselig
springer tre ninjaer ombord - og der opstår en kamp midt ude på havet...

- hvis de ikke tager ud at sejle, men i stedet kører gennem tunnelen
mellem de to bydele, bliver de overfaldet nede i tunnelen. En bil kører op
på siden af dem, en ninja hopper over på deres tag og begynder at smadre
ruderne og stikke sit katana ind i bilen - og samtidig bliver der skudt på
dem fra den anden bil...

- da en af personerne går langs vandkanten, sejler en model-yacht op ved
siden af ham. Den forfølger ham - og eksploderer pludselig (med en stor
vandsøjle som resultat). Nogle hundrede meter væk smider en mand fjern-
betjeningen og begynder at løbe...

Hvis spilpersonerne begynder at splitte sig for meget op, kan du eventuelt
tage én af dem til fange. Så kan vedkommende sidde og kukkelure sam-
men med Candy, til der kommer nogen og redder dem...

Det gør ikke noget, at spillerne får færten af, at de onde ninjaer har usæd-
vanligt godt tjek på deres færden. For det har de jo - via Adrian...

LIDT OM MIDTERSTYKKERNE
Du har nu læst NARKO & NINJAER, BEDRAGERI & BAGVASKELSE og TERROR &
TRUSLER. Hver især indeholder de en lille handling, der kan føre spilper-
sonerne til skurkene i løbet af ret kort tid.

Kunsten er at køre dem sideløbende, så spillerne bliver forvirrede, føler
sig pressede og roder rundt - indtil de til sidst ser, at alle sporene peger de
samme steder hen - til Lim & Dong Soliciting og Yachtklubben.

Prøv at bygge stemningen op, så dine spillere bliver mere og mere para-
noide, mere og mere nervøse - så de sidder og længes efter slutsekvensen.

Og lav endelig om på handlingen, hvis du synes, det er nødvendigt. De
tre midterstykker er meget løst beskrevet - men de afhænger også helt af,
hvad spillerne gør. Det kan fx. være, at de vælger at tage ind til Lim &
Dong Soliciting eller Yachtklubben, før du er klar til at lade dem slutte sce-
nariet. Så må du jo bare lade dem møde en emsig sekretær eller dørvogter,
der kan bortforklare (næsten) alt.

Husk på, at det vigtigste er, at I har det sjovt, og at spillerne får lov til at
tæve skurkene i de endelige opgør! De står beskrevet herefter.
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“Hey! W
e’re missing a ninja!”



ELEMENTERNES RASEN
I den første del af slutspillet finder spilpersonerne The Secret Ninja
Societys Fire Elementer - og besejrer dem (forhåbentlig da). Og derefter får
de de ledetråde, der endeligt fører dem til Adrian.

LIM & DONG SOLICITING
Det er ganske sandsynligt, at spilpersonerne først kommer til Lim &
Dongs kontor. Her finder de et tomt kontor - skurkene har samlet sig i
Yachtklubben.

Men der er selvfølgelig masser af papirer på kontoret. Her kan man -
hvis man har god tid - finde beviser på, at

- Lim & Dong har ‘hjulpet’ et antal firmaer - bl.a. Sightseeing and Seafood -
med at gå nedenom og hjem, så de kunne blive opkøbt af en kreds af inve-
storer fra Yachtklubben (bl.a. Andrew Hang og Adrian Loo).

- En del af de ovennævnte firmaer har underlige indtægter og udgifter
posteret (for 12.000 dollars papirclips???) - ninjaerne vasker deres
narkopenge gennem dem.

- Mama Wong’s Palace of Joy ganske rigtigt ejes af Lim & Dong - eller ret-
tere: af den gruppe investorer, der i de sidste par år har været Lim &
Dongs eneste kunder (efter de havde ‘skaffet’ organisationen skuffefirmaer
nok, gik Lim & Dong over til at vaske penge i stor stil).

Hvis man ikke har så lang tid til at gå papirerne igennem, får man selvføl-
gelig kun nogle af oplysningerne.

Herefter tager spilpersonerne nok hen til Yachtklubben.
Det kan være, de ringer til Cody Jack og beder om assistance fra politiet.

Det får de selvfølgelig - for det gør kun den næste scene endnu mere kao-
tisk.

Det kan dog være, at de har fundet Adrians navn i papirerne og tager ud
for at lede efter ham. Men ham kan de først finde, når de har været i
Yachtklubben (først slår man underbosserne, og så Den Store Boss selv -
normal actionfilms-logik).

YACHTKLUBBEN
Politifolkene braser ind gennem de smukt udskårne døre med løftede rifler og
skubber dørvogterne til side. Pludselig står de i et barlokale, og enogtredive par
øjne vender sig mod dem...

Den forreste politimand trækker sit skilt og siger ‘Politiet! Tag det roligt!’ Han
går målbevidst over mod baren, mens han lader blikket glide undersøgende hen
over samtlige tilstedeværende ansigter.

I hans kølvand følger udråbene: ‘Hvad sker der?’ - ‘Er I klar over, hvem jeg er?’ -
‘Er det ikke ham fra bankrøveriet?’

Politimanden tager fat i kraven på bartenderen og hvæser: ‘Hang? Hvor er
Hang?’ Bartenderens øjne lyser uforstående, og han begynder at fremstamme
noget, men så kommer en af gæsterne ham til hjælp: ‘Hang? Andrew Hang? Gik
han ikke ned i vinkælderen lige før, Jim?’

De Fire Elementer er i The Secret Ninja Societys hemmelige hovedkvarter
under Yachtklubben, i færd med at lægge nye skumle planer.

Yachtklubben er fyldt med rige, småfulde mennesker, der bestemt ikke
synes om, at en masse politifolk kommer farende og stiller spørgsmål.

Denne scene kan blive dejligt kaotisk - og dermed sjov. Spilpersonerne
skal holde en stor menneskemængde under kontrol og samtidig lede
stedet igennem - og derefter kæmpe mod de onde ninjaer.

Klubbens medlemmer er ikke til at slippe af med. De vil ikke stå udenfor
i regnen og vente, så de skal nok komme i vejen -fx. ved at træde ud af
badeværelsesdøren på det helt forkerte tidspunkt.

Det er selvfølgelig meningen, at spilpersonerne og De Fire Elementer skal
kæmpe one-on-one - det er jo en fin actionfilms-tradition.

De Fire Elementer kan findes i reg-
istret over Bipersoner, og
Yachtklubben er et meget Vigtigt
Sted.
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ROLLESPILSTIP
Nu skal der være gang i den - dette er
scenariets største actionscene.

Brug kroppen - lav cirkelspark, slå flik-
flak, eller hop op på kanten af bordet,
når ninjaerne hopper rundt på baren.



OPGØR MED ONKLEN
Når spilpersonerne har overvundet De Fire Elementer, mangler de kun at
få onkel Adrian ned med nakken.

Det skulle undre mig meget, om de ikke allerede har regnet ud, at han er
overskurken, men hvis de glemmer, at de har hørt noget om en ninja i
sølvfarvet dragt, må du jo huske dem på det - fx. ved at lade en af De Fire
Elementer hvæse: ‘Bossen skal nok få skovlen under jer!’

Hvis de ikke har regnet ud, at Adrian er Bossen, kan de i Yachtklubbens
papirer se, at Adrian er formand for klubbens bestyrelse - hans billede
hænger sågar på gangen, ved siden af klubbens andre koryfæer.

Hvis de spørger en af De Fire Elementer om, hvem deres leder er, griner
han og siger ‘Fjolser! Har I regnet det ud endnu? Han har gået og grint
bag jeres ryg hele tiden!’ - så burde det være skåret ud i pap.

Adrian venter - selvfølgelig - på dem hjemme i The Golden Ninja Society.
Han står klar til kamp, i sin sølvfarvede dragt, det purpurfarvede pande-
bånd med NINJA skrevet på om hovedet, og Det Gyldne Sværd i hånden.

Efter en kort, formentlig hadsk meningsudveksling (hvor Adrian
eventuelt kan forklare dem de ting, de ikke har fået ordentligt fat på - han
vil naturligvis gerne forklare, hvor snedig han har været) - går kampen i
gang i de gode ninjaers træningssal.

Og den slutter først med Adrians død.

Og så er scenariet slut, og alle er glade og tilfredse og får
medaljer og bliver forlovet og ærer deres faders minde og
bliver forsonet med deres gamle venner og...

27

ROLLESPILSTIP
Denne scene bør være mere alvorlig end den
foregående. Gør det klart, at Adrian er farlig,
så spillerne kommer til at tvivle på, at de
kan klare det (men selvfølgelig kan de det).

“Only a ninja can kill a ninja!”
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BIPERSONERNE
Bipersonerne er i høj grad det, der bærer scenariet - så sæt dig godt ind i
dem, og i de muligheder for improvisationer, der ligger gemt i dem.

MESTEREN
Mesteren - hvis virkelige navn er Thomas Loo - er Harrys og Richards far,
der leder The Golden Ninja Society - og dør i første scene.

Han er en klassisk kinesisk vismand, der taler i et uforståeligt, symbol-
fyldt sprog for at genere sine omgivelser. Når han bliver spurgt om noget,
smiler han og nikker sigende, inden han siger noget.

EVNER:
NORMALE OG AVANCEREDE NINJA-EVNER FRA 3D6 TIL 5D6
SNAKKE SYMBOLSK VOLAPYK 6D6
VIDE NÆSTEN ALT 3D6
MEDITERE UNDER VANDFALD 4D6+1
LEDE THE GOLDEN NINJA SOCIETY 4D6+2

En mulighed: Mesterens ånd kan eventuelt komme og hjælpe spilperso-
nerne i glimt, hvis de har brug for opmuntring.

‘Husk min søn, en ninjas styrke ligger i hans sind, ikke i hans muskler.’
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ROLLESPILSTIP
Dette er en dårlig hongkongsk actionhistorie. 

Næsten alle personer taler på en gryntende, aggressiv
måde - og alle kinesere kan som bekendt martial arts...

ADRIAN LOO
Adrian er Mesterens bror og historiens overskurk. Han er sur over, at han
ikke måtte blive leder af The Golden Ninja Society, og derfor tog han i
stedet magten i den onde klan og blev Hong Kongs største narkohandler.
Misundelse er en grim ting.

I sin Adrian-identitet er han afmålt, velovervejet og anelse brysk; han
prøver at få samtaler overstået hurtigt. Han bærer en gråblå ninja-dragt
med en seks-takket, orange shuriken i panden.

Som Bossen, den hemmelige leder af The Secret Ninja Society, går han i
en sølvfarvet ninja-dragt med et purpur-farvet pandebånd. På pandebån-
det står der NINJA med postkasserøde bogstaver. Bossen er en hoven,
pralende og på alle måder ubehagelig person, der kun er ude på at
forstørre sit ego. Under hans kommando fejler man kun én gang - næste
gang er det døden...

EVNER:
STYRKE/UDHOLDENHED 3D6, HURTIGHED/SMIDIGHED 3D6+1; VILJE/KRAFT
3D6+1; MODSTÅ SMERTE 2D6+2; HELBRED: 6 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 4D6 TIL 5D6
TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 4D6; FØLE VERDEN OMKRING SIG 3D6+1;
FLYVE GENNEM LUFTEN 3D6+2; SPILLE DØD 2D6+2
TALE NARKOHANDLER-SPROG 3D6+2; TRUE USKYLDIGE 4D6+2; SPILLE GOD
NINJA 2D6+1; LE OVERMODIGT 4D6

KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 4D6+2 / FORSVAR 4D6+2 / SKADE 2D6+2
SPARK - ANGREB 5D6+1 / FORSVAR 4D6 / SKADE 3D6+1
KATANA - ANGREB 5D6 / FORSVAR 5D6 / SKADE 3D6+2
SPYD - ANGREB 5D6+1 / FORSVAR 5D6 / SKADE 3D6+1
SHURIKEN - ANGREB 4D6+2 / SKADE 3D6



ILD
Ild er en af De Fire Elementer, The Secret Ninja Societys underbosser. Han står
for klanens voldeligste aktiviteter - så som lejemord og kidnapninger. Ild
bærer en mørkerød dragt med grønt pandebånd - og et orangerødt ild-symbol
i panden.

Han er usædvanligt aggressiv - selv af en ond ninja at være - og nyder at vise
sin magt ved at tvinge modstanderen i knæ.

I det civile liv kalder han sig Joey Tai og udgiver sig for at være en privatde-
tektiv, der ofte arbejder for Lim & Dong Soliciting.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 2D6+2; HELBRED: 4 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 3D6+1 TIL 4D6
TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 3D6+2; FØLE VERDEN OMKR. SIG 2D6+2;
SKYDE ILDSTRÅLER UD AF FINGRENE 3D6
SAMLE SPOR OG ANDET POLITIARBEJDE 1D6+2; KENDE SKUMLE SMÅKRIM-
INELLE 3D6; SPRÆNGE TING I LUFTEN 2D6+2
KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 3D6+2 / FORSVAR 3D6+2 / SKADE 2D6+2
SPARK - ANGREB 4D6+1 / FORSVAR 3D6 / SKADE 3D6+1
KATANA - ANGREB 4D6 / FORSVAR 4D6 / SKADE 3D6+2
NUNCHAKU - ANGREB 4D6+1 / FORSVAR 4D6+1 / SKADE 3D6

TRÆ
Træ er også en af De Fire Elementer. Han kalder sig også Peter Dong, og står
sammen med Vand for de onde ninjaers advokatfirma. Træ er bl.a. manden,
der normalt har kontakt til det kriminelle miljø og hyrer hjælp. Han er en slesk
og glat, men effektiv advokat.

Som ninja bærer han en brun dragt med blåt pandebånd og et stort grønt
træ-symbol i panden. Han er relativt spinkel - ikke de ondes muskelmand.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 2D6; HELBRED: 3 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 3D6 TIL 4D6
TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 4D6; FØLE VERDEN OMKR. SIG 3D6;
SMELTE IND I TRÆER 3D6+2

TALE SORT OG ANDRE ADVOKAT-TRICKS 3D6+2; KENDE SKUMLE SMÅKRIM-
INELLE 4D6; LÆGGE SNEDIGE PLANER 2D6+2
KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 3D6+1 / FORSVAR 3D6+1 / SKADE 2D6+1
SPARK - ANGREB 4D6 / FORSVAR 2D6+2 / SKADE 3D6
KATANA - ANGREB 3D6+2 / FORSVAR 3D6+2 / SKADE 3D6
PUSTERØR - ANGREB 4D6 / SKADE 1D6+2 (+ SOVEMIDDEL)

VAND
Vand er identisk med advokaten Joseph Lim, der sammen med Træ styrer Lim
& Dong Soliciting. Han er manden med økonomisk sans, der leger med regn-
skaberne og får penge til at forsvinde. Han er beregnende og kølig som, well,
vand.

Som ninja bærer han en mørkeblå ninja-dragt med gult pandebånd og en
hvid cirkel med tre lyseblå bølger på i panden.

Hverken han eller Træ er meget for at slås - de stikker af, så snart de har
chancen (undtagelsen er selvfølgelig det sidste opgør, hvor de pænt bliver og
får bank).
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 2D6+1; HELBRED: 4 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 3D6+1 TIL 4D6+1
TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 3D6+1; FØLE VERDEN OMKR. SIG 3D6;
SURFE PÅ PINDE 3D6
TALE SORT OG ANDRE ADVOKAT-TRICKS 3D6; SKJULE ASTRONOMISKE SUM-
MER I REGNSKABER 3D6+2; VIRKE ÆRLIG OG REDELIG 3D6+2
KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 3D6+2 / FORSVAR 3D6+2 / SKADE 2D6+1
SPARK - ANGREB 4D6+1 / FORSVAR 3D6 / SKADE 3D6
KATANA - ANGREB 4D6+1 / FORSVAR 4D6+1 / SKADE 3D6+1
SHURIKEN - ANGREB 3D6+2 / SKADE 2D6+2
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VIND
Vind er den sidste af De Fire Elementer. Han kendes også som Andrew Hang,
Yachtklubbens sekretær, og passer de onde ninjaers interesser i rigmands-
klubben. Det er ham, der sætter Træ og Vand i forbindelse med folk, de kan
snyde; han bruger Yachtklubbens penge til at finansiere uddannelsen af nye
onde ninjaer, og sørger for at få Adrian genvalgt som bestyrelsesformand.

Vinds ninja-dragt er lyseblå med hvidt pandebånd. På pandebåndet har han
malet tre orange skyer.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 2D6+1; HELBRED: 4 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 3D6+1 TIL 4D6+1
TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 3D6; FØLE VERDEN OMKRING SIG 3D6;
FLYVE GENNEM LUFTEN 3D6+1
SKAFFE LUDERE OG ANDET LOBBY-ARBEJDE 4D6; REKRUTTERE NYE NIN-
JAER 2D6+2; SE DISTINGVERET UD 3D6+2
KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 4D6 / FORSVAR 4D6 / SKADE 2D6+1
SPARK - ANGREB 4D6+2 / FORSVAR 3D6+1 / SKADE 3D6
KATANA - ANGREB 4D6+1 / FORSVAR 4D6+1 / SKADE 3D6+1
KAMA - ANGREB 4D6 / FORSVAR 4D6+1 / SKADE 2D6+2

ONDE NINJAER
Kanonføde fra The Secret Ninja Society, der hjernedødt følger ordrer. Går i
sorte dragter - og er ikke seje nok til at have farvede pandebånd eller symbol-
er. De onde ninjaer har ikke navne, kun numre - fx. Ninja 7 eller Ninja 23.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 1D6+2; HELBRED: 2 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 2D6 TIL 3D6+1
KAMPEVNER - FOR EKSEMPEL:
SLAG - ANGREB 2D6+2 / FORSVAR 2D6+2 / SKADE 1D6+2
SPARK - ANGREB 3D6+1 / FORSVAR 2D6 / SKADE 2D6+1
KATANA - ANGREB 3D6 / FORSVAR 3D6 / SKADE 2D6+2
BUE - ANGREB 2D6+2 / SKADE 2D6+1
SHURIKEN - ANGREB 2D6+2 / SKADE 2D6

MARCUS CHUNG
Marcus er den ninja fra The Golden Ninja Society, som spilpersonerne har
størst chance for at få hjælp af. Han kan lide dem - især Sam - og aner, at der
er en sammensværgelse på spil.

Marcus er ikke verdens mest intelligente ninja, men til gengæld er han loyal
som få. Han er lidt tilbageholdende, men giver sig fuldt ud, når det behøves. I
det civile liv er han brandmand.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 2D6; HELBRED: 3 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 2D6+2 TIL 3D6+2
SLUKKE ILDEBRANDE OG REDDE KATTE NED FRA TRÆER 2D6+2; BESKYTTE
USKYLDIGE 1D6+2
KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 3D6+1 / FORSVAR 3D6+1 / SKADE 2D6
SPARK - ANGREB 4D6 / FORSVAR 2D6+2 / SKADE 2D6+2
KATANA - ANGREB 3D6+1 / FORSVAR 3D6+1 / SKADE 3D6
BUE - ANGREB 3D6+2 / SKADE 2D6+2

KIM LANG
Kim er en anden ninja fra spilpersonernes klan. Hun er stædig og tror ikke på,
at Harry er en værdig leder - men hun kan være en værdifuld hjælp, hvis de
får hende overbevist om det modsatte. I civil er hun en effektiv og hård
offentlig anklager.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 2D6; HELBRED: 3 POINT
NORMALE NINJA-EVNER FRA 3D6 TIL 3D6+2
CITERE LANGE LOVPARAGRAFFER 3D6; SE SEXET UD I STRAMME JAKKESÆT
3D6+2; AFHØRE FORBRYDERE I TIMEVIS 2D6+2
KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 3D6+2 / FORSVAR 3D6+2 / SKADE 2D6
SPARK - ANGREB 4D6+1 / FORSVAR 3D6 / SKADE 2D6+2
KATANA - ANGREB 4D6 / FORSVAR 4D6 / SKADE 3D6
HØJHÆLET SKO - ANGREB 3D6+2 / FORSVAR 3D6+2 / SKADE 2D6+1
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CODY JACK
Chefen for Hong Kongs kriminalpoliti er høj, ranglet, manisk og rødmosset.
Han blev politimand, fordi det er en tradition i hans (irske) familie, og hans
karriere er blevet hjulpet betydeligt af hans forfædres ry - for Cody er hverken
en god leder eller en god politimand. Han kaster sig hovedkuls ud i opga-
verne uden at tænke sig om, og er mere end en gang endt midt i en skudduel
uden at vide, hvem han skød på.

Cody har set alle afsnittene af “Miami Vice” og “Crime Story” og opfører sig
som en god amerikansk politichef - han går i tjekket tøj, taler meget om
reglerne og husker at skælde sine underordnede ud konstant.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 1D6 (+1 MED BESKYTTELSESVEST); HELBRED: 2 POINT
SAMLE SPOR OG ANDET POLITIARBEJDE 1D6+1; KASTE SIG IND GENNEM
DØRE MED PISTOLEN FORREST 2D6; VÆRE SVINEHELDIG 2D6+1
KAMPEVNER:
SLAG - ANGREB 1D6+2 / FORSVAR 1D6+2 /SKADE 1D6
.44 MAGNUM - ANGREB 2D6 / SKADE 2D6

ALMINDELIGE POLITIFOLK
De er Cody Jacks trofaste og modige hjælpere (selvom flere af dem tvivler lidt
på chefens evner). Og ellers er de lige så kyniske og mandschauvinistiske som
politifolk i resten af verden.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 1D6 (+1 MED BESKYTTELSESVEST); HELBRED: 1 POINT
SAMLE SPOR OG ANDET POLITIARBEJDE 1D6+2; KASTE SIG IND GENNEM
DØRE MED SKYDEREN FORREST 1D6+2; REDDE CHEFENS RØV 1D6+2
KAMPEVNER - FOR EKSEMPEL:
SLAG - ANGREB 1D6+2 / FORSVAR 1D6+2 / SKADE 1D6
KNIPPEL - ANGREB 2D6 / FORSVAR 2D6 / SKADE 1D6+1
9 MM PISTOL - ANGREB 2D6 / SKADE 1D6+1
M16-RIFFEL - ANGREB 2D6 / SKADE 2D6

FLOWER
Flower er luderen, der giver politiet tippet om den forestående narkohandel.
Hun er høj, slank og ganske køn - et mix af asiat og europæer i ubestemmeligt
blandingsforhold.

Da spilpersonerne møder hende, er hun på røven, fordi hun fik et blackout
og myrdede en truende kunde. Hun er villig til at fortælle hvad som helst for
at slippe for fængslet, og hun lyver godt.
EVNER:
BRUGE ALT FOR MEGET SMINKE 2D6; GÅ SOM EN LUDER 1D6+2; TALE
NARKOHANDLER-SPROG 1D6-1; LYVE SÅ VANDET DRIVER 2D6+1

DR. TANAKA
Ingen ved, hvorfor han kaldes ‘doktor’ - men rygterne går, om at han har en
universitetsgrad i filosofi, eller er uddannet hjernekirurg, eller...

Tanaka er en af de vigtigste mænd i Thailands underverden. Han sælger
heroin i stor stil, og er nu i Hong Kong for at levere en større ladning til The
Secret Ninja Society.

Det er tydeligt, at Tanaka dyrker sumo - han er kæmpestor og har en tyre-
nakke, der er bredere end Mike Tysons. Hans massive korpus går igen i hans
personlighed: han er en mand, der er vant til at blive adlydt. Men han er ikke
dum - han forstår at værdsætte en god handel, når han får den tilbudt.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE: 3D6+1; HELBRED: 5 POINT
STIRRE UDTRYKSLØST MEN ALLIGEVEL TRUENDE PÅ FOLK 3D6+2; TALE
NARKOHANDLER-SPROG 3D6+1; LAVE SMÅ JORDSKÆLV 3D6; GNIDE TÆNK-
SOMT PÅ SIN DIAMANTRING 4D6;  KENDE SKUMLE SMÅKRIMINELLE 3D6+1
KAMPEVNER:
SKUB - ANGREB 3D6 / FORSVAR 3D6 / SKADE 3D6+1
KNUSENDE GREB - ANGREB 2D6+2 / FORSVAR 3D6 / SKADE 4D6
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MAMA WONG
Mama Wong er en indtørret, lille, led bordelmutter. Hun skælder konstant
sine ludere ud med en gennemtrængende heksestemme, og hvis de ikke
makker ret, tæver hun løs på dem med den ridepisk, hun altid har
liggende i skrivebordsskuffen.

Faktisk er det ret utroligt, at Mama ikke har fået snittet halsen over for
længe siden - men hendes små sorte bøger med notater om den mandlige
del af Hong Kongs bedre borgerskab virker åbenbart afskrækkende.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 1D6; HELBRED: 3 POINT
SAMLE PINLIGE HISTORIER OM FOLKS SEKSUELLE VANER 4D6+2; LE SKRAT-
TENDE OG HÅNLIGT 3D6+1; GIVE ANDRE HOVEDPINE 2D6+2; STYRE THE
PALACE OF JOY MED HÅRD HÅND 4D6; OVERLEVE 3D6+2
KAMPEVNER:
RIDEPISK - ANGREB 2D6 / FORSVAR 1D6+2 / SKADE 1D6 (+ YDMYGELSE)

NARKOGANGSTERE
Mere kanonføde. De er selvfølgelig dumme og overmodige.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 1D6; HELBRED: 1 POINT
TALE N ARKOHANDLER-SPROG 2D6; TRUE USKYLDIGE 1D6+2; GÅ MED SOL-
BRILLER OM NATTEN 2D6
KAMPEVNER - FOR EKSEMPEL:
SLAG - ANGREB 2D6 / FORSVAR 2D6 / SKADE 1D6
.357 MAGNUM - ANGREB 1D6+2 / SKADE 1D6+2
OVERSAVET HAGLGEVÆR - ANGREB 2D6 / SKADE 2D6
UZI - ANGREB 1D6+2 / SKADE 1D6+2

KAPTAJN MENDOZA
Kaptajnen på La María Sombría er en ældre guatemalansk herre med
gråsprængte tindinger, der bare er ude på at tjene nogle nemme penge.

Han er bange for at miste retten til at styre sit skib, og er derfor nem at
have med at gøre, når han bliver taget på fersk gerning.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 1D6-1; HELBRED: 1 POINT
SEJLE RUNDT I DET INDISKE OCEAN 1D6+2; BINDE KNUDER OG ANDRE
SØMANDSKNEB 1D6+1; SMUGLE HVAD SOM HELST 2D6
KAMPEVNER:
.38 REVOLVER - ANGREB 1D6+1 / SKADE 1D6+1

FILIPPINSKE SØFOLK
Nogle stakler, der ikke rigtigt forstår, hvad der foregår - men forsøger at
beskytte deres kaptajn.
EVNER:
MODSTÅ SMERTE 1D6; HELBRED: 1 POINT
BINDE KNUDER OG ANDRE SØMANDSKNEB 1D6-1; OVERLEVE PÅ EN SUL-
TELØN 1D6+2; SMILE OG SIGE ‘YESSIR!’ 2D6
KAMPEVNER:
KNIV - ANGREB 1D6+2 / FORSVAR 1D6+2 / SKADE 1D6

ROGER CHANG
Roger er Sams bedste kilde. Han ved noget om alt, der sker i Hong Kong,
og han kan skaffe næsten alt i løbet af nogle få timer. Han er kvik i rep-
likken og glat som en ål - og måske arbejder han i virkeligheden for The
Secret Ninja Society (men det må du bestemme).
EVNER:
SAMLE VÆRDIFULDE INFORMATIONER 4D6; SKAFFE ALT FRA KONDOMER
TIL TAKTISKE ATOMVÅBEN 4D6; KENDE SKUMLE SMÅKRIMINELLE 3D6+1;
GÅ I GRIMT TØJ 2D6+1
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DENNIS LAM
Dennis er en desillusioneret billedjournalist. Engang ville han - med sit
kamera - vise urettens sande ansigt og være med til at skabe en bedre ver-
den. Men hans år i den kyniske tv-branche har knækket ham.

Nu er han blevet som alle de andre - grisk og fordrukken. Og derfor
hader han inderst inde sig selv og de jobs, han tager (som fx. at hænge folk
ud som bankrøvere på The Secret Ninja Societys befaling).
EVNER:
PANORERE HEN OVER TAGE OG ANDRE HONGKONGSKE FOTOGRAF-TRICKS
2D6; KENDE SKUMLE SMÅKRIMINELLE 1D6+2; DRIKKE WHISKY NATTEN
LANG 1D6+2; UDSTRÅLE HAD TIL VERDEN 1D6

DAVID JOHNSON
Manden, der kalder sig David Johnson, er i virkeligheden en falleret
amerikansk skuespiller ved navn Harold Scherer (man er virkelig på
røven, når man tager til Hong Kong for at søge roller).

Harold har medvirket i et par dårlige kung-fu-film, men da det heller
ikke blev hans store gennembrud, er han nødt til at tage de jobs, han får
tilbudt - fx. som led i et større svindelnummer, Træ sætter igang.
EVNER:
SMILE TANDPASTA-SMIL 1D6+2; DRIKKE WHISKY NATTEN LANG 2D6+2;
SPILLE PENSIONERET CIA-AGENT 1D6+2; SPILLE AMERIKANSK KARATE-
HELT 1D6+1

CANDY WU
Audreys lillesøster er en pæn, sød og hjertens god pige, der har fundet sig
godt til rette som nonne og egentlig slet ikke ønsker at have noget med
ninjaer at gøre - men det kan selvfølgelig være, hun ændrer mening...
EVNER:
SYNGE SALMER OG ANDRE NONNE-SYSLER 3D6; BLINKE MED STORE
BRUNE DÅDYRØJNE 2D6+1; VRIDE SIG OG SIGE ‘MMMMMPH’ 1D6+2;
OPFØRE SIG FORNUFTIGT OG ÆRBART 1D6
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VIGTIGE STEDER
Dette afsnit indeholder korte, men forhåbentlig stemningsfyldte beskriv-
elser af de vigtige steder i scenariet. Læs dem igennem, så du kan give
stemningen videre til spillerne.

Disclaimer: Scenariet foregår i en fantasi-udgave af Hong Kong. De efterfølgende
beskrivelser har intet som helst med virkelighedens Hong Kong at gøre.

HONG KONG
Hong Kong er et berømt og myte-omgivet sted, der har været en britisk
kronkoloni siden 1841 og snart skal leveres tilbage til Den Kinesiske
Folkerepublik (men det er en helt anden historie).

De fleste betragter Hong Kong som én by, men i virkeligheden består
‘byen’ af to mindre byer: Kowloon, der ligger på det kinesiske fastland, og
Victoria, der ligger på øen Hong Kong (det er altså øen, der har givet
stedet navn). De to er adskilt af ca. en halv kilometer af Det Sydkinesiske
Hav, men er forbundet af en undersøisk tunnel og et stort antal
færgeruter.

Som helhed er Hong Kong en moderne asiatisk storby - med alle en
sådans paradokser. Stedet er fyldt med højhuse af stål og beton, der gem-
mer kæmpestorer kontorer bag deres spejlblanke glasfacader. Gaderne er
tæt trafikerede, og over det hele blinker neonskilte løs med reklamer for
Coca-Cola, Nike og andre dagligdags fornødenheder. Nattelivet er rigt,
spændende og ofte farligt (i hvert fald for udlændinge).

Men der er stadig masser af junker i havnen, restauranterne serverer
mad, mange vesterlændinge vil rynke på næsen af, og i de skumle snasker
spiller man mah-jong, ikke poker eller billard...

Hong Kong er et af de punkter på landkortet, hvor Vesten og Østen
mødes, og samtidig bærer stedet ekstremt meget præg af at være havneby
og handelscentrum. Se på kortet - hele Kowloon er omgivet af
havnebassiner.

Her er fyldt med mennesker af alle nationaliteter, farver og religiøse
overbevisninger - og en stor del af dem er kun på gennemrejse. Deraf føl-
ger et pulserende natteliv - med alle dets medfødte problemer...

VICTORIA
Victoria er englændernes gamle hovedsæde. Byen strækker sig i ca. en
kilometers bredde mellem kysten og øen Hong Kongs bjerge.

Victorias vestligste kvarter hedder Sheung Wan og er et af Hong Kongs
fattigste områder. Kvarteret består mest af billige boligkarreer, hvor en
stor del af koloniens jævne arbejdere bor. Fra Sheung Wan kan man også
tage færgen til Macão - men det skal man ikke i det her scenarie.

Det centrale Victoria hedder meget passende Central District. Her ligger
en hel del statslige institutioner - fx. har politiet og admiralitetet hoved-
kvarter i Central District, og man kan også finde Hong Kongs
Kunstmuseum og Museet for Testel i denne bydel.

Længere østpå ligger Wan Chai og Causeway Bay, der også er fine dis-
trikter - her finder man bl.a. Yachtklubben (The Royal Hong Kong Yacht
Club), Hong Kongs World Trade Centre og koloniens bedste hospitaler.

KOWLOON
Kowloon ligger på spidsen af de Nye Territorier (Hong Kongs landfaste
del). Den er koloniens industri- og underholdningscentrum.

Kowloons sydligste distrikt hedder Tsim Sha Tsui og er fyldt med
hoteller (ca. hundrede meter mellem hvert!). Det er et rigtigt turist-sted,
med pæne og voldsomt dyre barer, restauranter og butikker.

Nord for det ligger Yau Ma Tei, der er et miskmask af beboelse og
offentlige kontorer (fx. bor Hong Kongs post- og skattevæsener her).

Forsætter man langs vestkysten, kommer man til det berygtede Mong
Kok, Hong Kongs mest skumle kvarter, der har en lang tradition for at
betjene sømænds behov (i form af bordeller og mørke værtshuse).

På Kowloons østside ligger Hung Hom, byens store industrikvarter, der
mest består af pakhuse, containerterminaler og kraner.

Og endelig ligger Ho Man Tin centralt placeret i Kowloon. Det er
områdets grønneste sted, der rummer rare ting som parker og cricket-
baner - og nogle få, men dyre, villaer.
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KLANHUSET
The Golden Ninja Society bor i et orientalsk udseende, tre-etagers hus i
Wan Chai (Victoria).

2. etage er det vigtigste sted i huset. Her ligger klanens træningssal, der
fylder næsten hele etagen. Det er en simpel sal med gulv og vægge i træ,
og en stor blå måtte fylder det meste af rummet. Her er ingen billeder,
altre eller symbol, kun bare vægge - og enkelte træningsvåben, der hænger
klar til brug (og kan blive et væsentligt element i slutkampen med onklen).

Træningssalen bruges også som mødesal, når klanen holder stormøder.
Oven over salen ligger en etage med små værelser, som klanens medlem-

mer bebor. Her har klanlederen sit private rum - hvor symbolet på hans
leder-status, Det Gyldne Sværd, hænger.

Stueetagen rummer et par små kontorer og mødelokaler. The Golden
Ninja Society er officielt en velgørende organisation (The Goldfish Lovers’
Association), og i ‘kontoret’ sidder der altid et par ninjaer i civil og sørger
for, at eventuelle nysgerrige bliver skræmt væk - og holder udkig efter
fjender.

POLITISTATIONEN
Hong Kong Politis hovedkvarter er et højteknologisk mesterværk.
Bygningen er fyldt med moderne computerudstyr, som de velklædte poli-
tifolk spæner frem og tilbage mellem.

Politistationen er seks etager høj og skinner af krom, stål og glas.
Indenfor er der kæmpestore rum med hundredevis af skriveborde på hver
etage, hvor strisserne arbejder til daglig (men cheferne har selvfølgelig
deres egne kontorer - Cody Jacks er pinligt rent og udstyret med en kæm-
pecomputer, han ikke kan finde ud af at bruge).

Der er hele tiden telefoner der ringer og printere der skratter, og betjen-
tene har aldrig et øjebliks ro (det er sandsynligvis en del af forklaringen
på, at skurke som The Secret Ninja Society får lov at udplyndre byen, som
de har lyst til).

I det hele taget er stedet som taget ud af en moderne amerikansk politi-
serie - hvilket som bekendt inkluderer konstante skænderier, dårlige vit-
tigheder og tjekket tøj.

LA MARIA SOMBRIAS KAJPLADS
Det skumle smuglerskib blev bygget i England i fyrrerne. Det har sejlet på
alle jordens have - flere gange - og det er ikke uden grund, at kaptajn
Mendoza er stolt af, at han stadig holder det flydende, for under den sorte
og grå maling er skuden ved at ruste op.

La María Sombría ligger ved en øde, mørk kaj, hvor det tilsyneladende
altid regner. Kraner og pakhuse kaster lange skygger over stedet - og gør
det nemt for en varevogn at køre forbi og hente nogle kilo narko, uden
nogen lægger mærke til noget.

MAMA WONG’S PALACE OF JOY
Mama Wong’s er et snusket og klamt bordel - med røde lanterner, plyds-
vægtæpper, småsnavset sengetøj og alt, hvad der ellers hører til.

For at komme ind på Mama’s skal man forbi dørvogternes granskende
øjne. De smider alle ud, der ligner ballademagere eller politifolk. Når man
er inde af døren, kommer man ind i en dystert belyst foyer, hvor man kan
sidde i en af de gamle sofaer, mens man venter på at blive betjent. I stue-
etagen er der også en bar med et sparsomt, men dyrt udvalg - og bagved
er bade- og køkken-faciliteter, som kunderne dog ikke må benytte.
Bagindgangen fører ind gennem køkkenet.

Førstesalen er delt op i et virvar af snævre gange med masser af døre ind
til de små rum, luderne inviterer kunderne med op til. Hvis man skubber
til et panel på den rigtige måde, finder man den hemmelige dør ind til
Mamas kontor, der næsten altid er fyldt med cigarrøg.

THE AMBASSADOR
THE REGENT

Dette er to hoteller i den fine ende, som spilpersonerne måske kommer
forbi (Dr. Tanaka og ‘David Johnson’). De er store og snobbede, ligesom
de fleste andre luksushoteller.
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THE BLACK LOTUS
Richards natklub befolkes af mennesker med en tvivlsom moral. Hvis man
ved, hvem man skal spørge blandt stampublikummet, kan man købe
næsten alt her, eller få næsten alting gjort. Roger Chang (Sams gode kilde)
er fx. ofte at finde i The Black Lotus.

Klubben har ikke nogen særligt stor facade, men strækker sig til gengæld
langt ind i bygningen - når man træder ind af døren, kan man sjældent se
den anden ende af baren. Længst inde er der en lille scene, hvor dagens
kunstner optræder - det er typisk en sanger, der har en gennemtrængende
stemme, men mangler talent, eller en gruppe dansere, der taber det meste
af tøjet undervejs.

THE BLUE ROOM
Der er straks lidt mere klasse over The Blue Room, der i langt højere grad
end The Black Lotus henvender sig til forretningsfolk og diplomater.

Her er glassene rene, sofaerne er blevet betrukket for nylig.
Underholdningen er en sangerinde, der nærmest hvisker sine blues-sange
ud i lokalet - så man kan faktisk høre, hvad man selv siger.

Men facaden narrer en smule. The Blue Room er også et sted, hvor man
kan bestille mord og røverier - hvis man spørger de rigtige.

SIGHTSEEING AND SEAFOOD
Siden firmaet gik neden om og hjem med Lims og Dongs hjælp, har de
onde ninjaer brugt pakhuset til at opbevare værdifulde ting - som narko,
guldbarrer og gidsler.

Pakhuset er stort og mørkt - og tomt, så lydene giver genlyd i det meste
af bygningen. Der står stadig store pakkemaskiner og hejseværker og
ruster, og det ser ud som om, det er flere årtier siden, at nogen har gjort
stedet rent (det er det sikkert også).

Her er masser af jernbjælker og kabler, man kan svinge og hænge sig i -
og gulvene er fyldt med metalstøv og oliepletter, man kan glide i...

LIM & DONG SOLICITING
Et lille, undseligt kontor gemmer et af Hong Kongs mest effektive fupfir-
maer. Her er kun fire skriveborde, sekretærens skranke, to telefoner, et
pengeskab og et arkivskab - men der gemmer sig alligevel en masse nyt-
tige oplysninger (se under ELEMENTERNES RASEN). Til daglig bliver kontoret
passet af Joan, de skumle advokaters effektive og godtroende sekretær.

YACHTKLUBBEN
Hvis man vil være med i det bedre borgerskab i Hong Kong, skal man
også være med i Yachtklubben.

Dette er et rigtigt snob-sted - med medlemmer i hvide jakkesæt og kap-
tajnskasketter eller fine kjoler og diamantsmykker. Og så er stedet også
The Secret Ninja Societys hemmelige hovedkvarter - men det er der ikke
mange, der ved.

Selve klubben består af en lounge, et bibliotek og en stor bar. Der er fine
lænestole, man kan hoppe i; reoler, man kan vælte; spejle og flasker, man
kan smadre; og - selvfølgelig - en lysekrone, man kan svinge sig i.

På første sal ligger klubbens kontorer (hvor Andrew Hang har sin
daglige gang) og mødelokaler, og i kælderen er der fryserum og vinkælder
- og et hemmeligt ninja-hovedkvarter.

The Secret Ninja Societys hovedkvarter ligger gemt bag vinkælderen. For
at komme derind skal man hive to flasker ud af en vinreol og trykke på
murstenene bagved (der er ca. en halv meter mellem dem). Så glider
muren til højre til side, og man kan gå ind i de onde ninjaers træningssal
og mødelokaler.

Selvom der er over tyve ninjaer, der dagligt render frem og tilbage til
deres hovedkvarter, er der selvfølgelig ikke nogen i klubben, der ved, at
de er der - hverken af personalet eller medlemmerne.

De bliver meget bestyrtede, når de får det at vide.
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NINJA-EVNERNE
Alle ninjaer lærer de følgende evner:

Løbe Sidelæns: Dette er evnen til at løbe med den rette ninja-agtige fod-
stilling. Når man løber som en ninja, er man selvfølgelig både hurtigere og
mere diskret, end man ellers ville være.

Slå Flik-Flak Og Anden Akrobatik: Alle ninjaer elsker at hoppe rundt. En
nyttig evne i kamp - man er svær at ramme, hvis man ikke laver andet end
at slå flik-flak.

Springe Højt Og Langt: Ninjaer kan hoppe flere meter op i luften fra
stående stilling!

Klatre På Lodrette Vægge: Også noget, ninjaer er gode til.

Kravle Gennem Musehuller: Evnen til at sno sig.

Gemme Sig I Skyggerne: Du kan ikke se en ninja, hvis han ikke vil have
det! (en af de ting, man kan genkende en dygtig ninja på, er farven på
hans dragt - man er nemlig sej, hvis man kan gemme sig, selvom man har
knaldrødt tøj på).

Trække Hurtigere End Øjet Kan Se: Evnen til at teleportere sine våben
frem.

Lave Seje Ninja-Håndbevægelser: Evnen til at kunne flette sine fingre
sammen og sige ‘RIN!’ - meget imponerende, og godt for koncentrationen.

Vifte Med Sværd Og Se Truende Ud: Også kendt som våbenblær.

Skifte Til Ninja-Dragt I En Røgsky: Hvor den kommer fra, vides ikke...

Føle Fare (Andre Ninjaer): Det er smart at kunne bruge sin Sjette Sans -
men de fleste ninjaer mener jo, at det kun er andre ninjaer, der er farlige
for dem. Så det er begrænset, hvad de kan bruge den til.

DE AVANCEREDE NINJA-EVNER
Ud over standard-evnerne kan ninjaerne også lære forskellige, næsten
overnaturlige tricks:

Teleportere Væk I En Røgsky: Det ser flot ud - og det er en god måde at
holde bipersonerne i live på...

Føle Verden Omkring Sig: Er evnen til at lade sin ånd flyde ud og mærke
konturer og psykiske felter - så man uhindret kan bevæge sig rundt i
mørke, eller under vandet, og heller ikke mister orienteringen, når man
hænger oppe under loftet.

Flyve Gennem Luften: Evnen til at flyve ligeud, mens man svinger med
sit sværd.

Smelte Ind I Træer: Nogle ninjaer kan ‘gå ind’ i en plante og komme ud
af en anden.

Skyde Ildstråler Ud Af Fingrene: En af de virkeligt imponerende evner,
som det er svært at mestre. Den kommer som regel så overraskende, at
man ikke behøver at rulle for at ramme, men går direkte til at rulle for
skade (se under KAMPE).

Surfe På Pinde: Det ser sejt ud at surfe på sit katana.

Grave Som Tusind Muldvarpe: Man skal se det, før man tror det.
Veltrænede ninjaer er de rene boremaskiner!

Spille Død Og Anden Kropskontrol: De bedste ninjaer er i perfekt har-
moni med deres kroppe og kan styre alle kropslige funktioner mentalt.

Genopstå Fra De Døde: En populær evne blandt onde ninjaer.
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NINJAERNES BAGGRUND
Ninjaer er mystiske, ja næsten mytologiske. Historierne om deres
oprindelse er mange, men det mest troværdige er, at ninja-metoderne er
opstået i Kina og derfra - som så meget andet - er blevet eksporteret til
nabolandene - fx. Japan.

Den ninjitsu, du møder i dette scenarie, er derfor baseret på de
oprindelige, kinesiske ninjaer.- i modsætning til de mere folkekære
japanske (en af de mest almindelige løgnehistorier om ninjaerne er, at de
oprindelig var japanske bønder).

Næh, de RIGTIGE ninjaer var lejesoldater og infiltratorer i kejserens tje-
neste - en slags middelalderlige grønne baretter.

De havde mange forskellige opgaver - fx. spionage mod fremmede hære,
bortførelse (eller udryddelse) af generende fjender, og bevogtning af
vigtige personer og ting. Og som gode asiater udførte de opgaverne eller
begik selvmord i skam.

Ninjaerne var dygtige, og fik en større og større stjerne hos den hersk-
ende klasse, efterhånden som tiden gik - og på den måde holdt de sig
glade og beskæftigede, ind til starten af vores århundrede.

Med kejserrigets fald fulgte også ninjaernes nedtur. Pludselig havde de
ikke længere en fast arbejdsgiver, men blev nødt til at sælge sig til den
højestbydende.

Og det betød, at det æreskodeks, ninjaerne havde opbygget gennem
århundrederne, pludselig stod for fald.

Klanerne blev splittet: Skulle de blive ved med at kæmpe for den sag, de
syntes var den rigtige, eller skulle de bruge deres evner til at få magt?

Der opstod to fraktioner: De gode ninjaer (her repræsenteret ved The
Golden Ninja Society), der bruger deres evner til at beskytte de svage og
holde sammen på samfundet; og de onde ninjaer (repræsenteret ved The
Secret Ninja Society), der bruger deres evner på at skrabe penge til sig, og
er ligeglade med konsekvenserne.

Kampen mellem de to sider har stået på lige siden!

SPILSYSTEMET
Jeg har valgt at bruge et simpelt spilsystem i dette scenarie, fordi jeg
synes, det er svært at illustrere ninjaernes fantastiske evner uden at rulle et
par terninger en gang imellem. Jeg vil dog foreslå, at du lader spillerne
rulle så lidt som muligt - prøv at begrænse terningslagene til kampene,
hvis du kan.

Systemet minder meget om Star Wars. Man har nogle terninger i sine
evner, og når man prøver på noget, ruller man dem og lægger øjnene sam-
men. Hvis resultatet er over den sværhedsgrad (et tal), som spillederen
havde sat, har man klaret sit rul.

Kamp er en smule mere kompliceret - men det kommer senere.

Evnerne er udtrykt i et antal D6, eventuelt med enkelte plusser eller
minusser. Man har tre grund-egenskaber (Styrke/Udholdenhed,
Hurtighed/Smidighed og Vilje/Kraft) og et varierende antal evner.
Nedenfor er en oversigt over, hvor meget man typisk har i de forskellige
ting - afhængigt af, hvilken type person, man er:

Grund-egenskaber Evner
Almindeligt menneske ca. 1D6 1D6 - 2D6
Trænet menneske 1D6 - 2D6 1D6 - 3D6
Ninja 2D6 - 3D6 2D6 - 5D6

Når en person skal rulle for en evne, må du selvfølgelig give alle de
plusser og minusser på slaget, du har lyst til (jo flere, jo bedre - vil jeg
næsten sige). Beløn spillerne for at være kreative, og gør tingene svære,
hvis de virkelig insisterer på det.

Fx. ville jeg nok give +2 på et rul for True Uskyldige Mennesker for at
have en pistol - mens det ville trække 1D6+1 fra Løbe Sidelæns at forsøge
at snige sig over en nyslået græsplæne iført neongul ninja-dragt.

Med andre ord: Rul nogle terninger og fortolk dem, som du har lyst til!
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KAMPE
Hvad er en ninja-historie uden vilde slagsmål? Gør noget ud af kampene,
kør i højt tempo, lav vilde og overskuelige forklaringer af, hvad der sker -
og glem ikke lydeffekterne!

Kampsystemet er ret simpelt: Man har et Angrebsrul og Forsvarsrul, der
afhænger af, hvilket våben, man bruger. Alle har et angreb pr. runde, og
hvis man har lyst, kan man jo rulle Hurtighed/Smidighed om, hvem der
skal have lov at angribe først.

Angriberen ruller sit Angreb, og forsvareren ruller sit Forsvar. Hvis
angriberen rullede højest, ramte han. Derefter skal han så rulle for skade.
Angriberen ruller sin Skade, og forsvareren ruller sin Modstå Smerte. Hvis
angriberen rullede højest, gjorde det også ondt på forsvareren, og han mis-
ter et Helbredspoint.

Når man kommer ned på 0 Helbredspoint, er man enten død eller 
ukampdygtig (efter spillederens ønske). Hvis man bliver skadet, men
stadig har Helbred tilbage, er det kun et kødsår, og man kan fortsætte
kampen efter at have sagt ´Hmm!´og kigget på såret.

De ovenstående simple regler må du selvfølgelig modificere, som du har
lyst til - eller rette til, hvis spillerne finder på noget specielt, som fx. at
forsøge at afvæbne modstanderen.

Forsøg at få spillerne til at forklare, hvad de gør, og beløn dem for at
gøre vilde og overraskende ting (det er trods alt en kung fu-film, det her).
Giv spilleren de +2D6, han har fortjent, hvis det lykkes ham at overraske
sin modstander med et dobbelt baglæns flyvende cirkelspark - og giv på
den anden side bipersonerne lidt mere i Forsvar, hvis spilpersonerne bli-
ver ved med at bruge de samme kedelige angreb.

Husk: Det gælder om at have det sjovt, ikke om at være realistisk eller slå
op i reglerne!

FILMLISTE
Som afslutning på scenariet vil jeg lige anbefale en række film, du kan se,
hvis du mangler ninja-inspiration:

‘Ninja III: The Domination’ / ‘Den sorte ninja’ - USA 1984, instrueret af
Sam Firstenberg, med bl.a. Sho Kosugi og Lucinda Dickey. Muligvis den
bedste ninja-film, der nogensinde er lavet (det siger nu ikke så meget).
Indeholder fx. en lang, flot og ekstremt voldelig åbningssekvens, en
aggressiv Nintendo-maskine og cola-sex.
‘Ninja Dragon’ - Hong Kong 1986, instrueret af Godfrey Ho. Vi er i
Shanghai. Gangsterne render rundt med borsalino-hatte og tommy-guns
og fører bandekrig(!). Ninjaerne kommer fuldstændigt umotiveret hop-
pende ind fra højre af og til. Fantastisk underholdning.
‘The Ninja Squad: Killers Invisible’ - hongkongsk, instrueret af Wu Kuo-
jen. Dette er filmen med de fire element-ninjaer - bl.a. vand-ninjaen, der
surfer på sit katana! Se den!
‘Ninja Destroyer’ - Hong Kong 1987, instrueret af Godfrey Ho. Top-
underholdning, om to ninja-klaner, der kæmper om en smaragd-mine i det
nordlige Thailand (hvad de så end laver der). Indeholder bl.a. en meget
smuk dødsscene.
‘Ninja U.S.A.’ - hongkongsk, instrueret af Dennis Wu. Også en klassiker:
har fx. et meget smukt still-billede af et tag, flere gyldne citater - og tricket
med at teleportere strådukker ind i stedet for sig selv.
‘Ninja in the Killing Field’ - hongkongsk, instrueret af York Lam. Der er
flere folk med pistoler, end der er ninjaer i den her - men plottet er fan-
tastisk usammenhængende, og det hele bygger op til slutscenen med den
teleporterende frø! Findes som købevideo (kr. 39,95 i Fona).
‘UltiMax Force’ - amerikansk, instrueret af Wilfred Milan. En fremragende
dårlig amerikansk slamfilm om The Secret Ninja Society of America (de
har et skilt med navnet ude ved deres indkørsel) - en gruppe Vietnam-ve-
teran-ninjaer, der tager tilbage for at hente deres venner ud af de onde
vietcongers fangelejre.
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Audrey Wu
Audrey er en spændstig, tiltrækkende kinesisk kvinde på ca. 166 cm. Hendes
karakterfaste ansigt er bygget af delikate, sensuelle træk, der indrammes af dybsort,
kortklippet hår. Hun bærer mørke, tætsiddende jakkesæt (med nederdel) - eller en
grå og brun ninja-dragt, der har hendes symbol - et grønt dragehoved - syet ind på
brystet.

Audrey er født og opvokset på Taiwan. Hendes far var en af Chiang Kai-sheks trofaste, en kaptajn i den sande
kinesiske hær. Han lærte hende at slås for det, man tror på, at forsvare sit liv og sin familie med næb og kløer.

Faderen var medlem af en ældgammel ninja-klan, der dog ikke talte ret mange medlemmer efter kampen mod
kommunisterne. Han oplærte Audrey i overensstemmelse med klanens traditioner, og hun er nu én af de sidste af
The Dragon Ninja Empire.

Da Audrey blev voksen og faderen døde, besluttede hun sig for at bruge sine ninja-evner til at hjælpe de svage
mod ondskaben. Hun gik ind i Taiwans politi og blev hurtigt frygtet i Taipeis gader.

Det store vendepunkt i Audreys liv kom, da hun blev sendt undercover til Hong Kong som led i optrævlingen
af en narkoring. Hun forklædte sig som luder og fik hurtigt tiltrukket skurkenes opmærksomhed. En aften
forsøgte to af dem at slippe af med hende, og da Audrey var færdig med dem, stod der en fyr og kiggede
fascineret på hende. Harry Loo, inspektør i Hong Kongs narkopoliti. Og ninja.

Forholdet til Harry er nu det vigtigste i Audreys liv. Hun er flyttet til Hong Kong, og arbejder nu for det lokale
politis sædelighedsafdeling - for det meste i sin luder-identitet. Harrys klan, The Golden Ninja Society, behandler
hende nu som en af deres egne - og Audrey hjælper dem med at bekæmpe The Secret Ninja Society, en ond og
troløs ninja-klan, der står bag en stor del af narkohandelen og bordelvirksomheden i Hong Kong.

Lige nu er deres liv mærket af Mesterens sygdom. Mesteren er Harrys far, lederen af The Golden Ninja Society,
og både Harry og hans adoptivbror Richard er klar over, at deres far snart vil gå bort. Når det sker, vil Harry
overtage klanlederens Gyldne Sværd.

Kamp-færdigheder
Angreb Forsvar Skade

NINJITSU (SLAG) 4D6 4D6 2D6
NINJITSU (SPARK) 4D6+2 3D6+1 2D6+2
KATANA (SVÆRD) 4D6+2 4D6+2 3D6
YUMI (BUE) 4D6+1 3D6+2 2D6+2
SHURIKEN (KASTESTJERNE) 4D6+1 3D6+2 2D6+1

Helbred

MODSTÅ SMERTE: 2D6

LØBE SIDELÆNS 4D6
SLÅ FLIK-FLAK OG ANDEN AKROBATIK 4D6+1
SPRINGE HØJT OG LANGT 3D6+2
KLATRE PÅ LODRETTE VÆGGE 3D6+2
KRAVLE GENNEM MUSEHULLER 4D6+2
GEMME SIG I SKYGGERNE 4D6
TRÆKKE HURTIGERE END ØJET KAN SE 3D6+2
LAVE SEJE NINJA-HÅNDBEVÆGELSER 3D6+2
VIFTE MED SVÆRD OG SE TRUENDE UD 3D6+1
SKIFTE TIL NINJA-DRAGT I EN RØGSKY 3D6+1
FØLE FARE (ANDRE NINJAER) 3D6+1

Ninja-evner Avancerede ninja-evner

Andre evner

TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 2D6+2
FØLE VERDEN OMKRING SIG 2D6
SKYDE ILDSTRÅLER UD AF FINGRENE 2D6

SAMLE SPOR OG ANDET POLITI-ARBEJDE 3D6+2
SPILLE DUM NARKOLUDER 3D6
SENDE ISKOLDE BLIKKE 3D6+1
INTIMIDERE SMÅFORBRYDERE 3D6+1
ELSKE DET RIGTIGE KINA 4D6

Audrey tænker hurtigt og taler endnu hur-
tigere. Hun sætter pris på principper og loyale
mennesker - og hun er meget bevidst om, at hun
er en kvinde i en mandsdomineret verden. Derfor
kan hendes kropssprog til tider virke ret util-
nærmeligt.

Grund-egenskaber

STYRKE/UDHOLDENHED 2D6+1

HURTIGHED/SMIDIGHED 3D6

VILJE/KRAFT 2D6+2



Harry Loo
Harry er en firskåren og vejrbidt, men alligevel køn kinesesisk mand på 178
cm. Han har håret klippet tæt og er altid glatbarberet, så man kan se hans karakter-
faste hage. Harry bærer en snehvid ninja-dragt med sort pandebånd og bælte - eller
friskstrøgne, mørke jakkesæt. Hans personlige symbol - en tre-takket shuriken med
en stiliseret tranefigur malet på - sidder i panden på hans ninja-dragt.

Harrys liv lå fast fra fødslen. Som søn af Mesteren er det hans skæbne at overtage ledelsen af The Golden Ninja
Society, når hans far dør. Og Mesteren ligger nu for døden, syg af alderdom

Harry vil leve op til sit ansvar. Han er stolt af at tilhøre The Golden Ninja Society, og stolt af at skulle lede dem
videre i kampen mod narkohandlerne og terroristerne fra The Secret Ninja Society. Det er en ære at forsvare de
sande ninja-værdier!

Som ninja har man pligt til at bruge sine evner i det godes tjeneste - og det fik Harry til at gå ind i politiet. Harry
har afsløret mange af The Secret Ninja Societys planer, og han er efterhånden blevet forfremmet til inspektør i
narkopolitiet.

Harry arbejder tæt sammen med sin adoptivbror, Richard, som narkoafdelingen har placeret undercover som
‘ejer’ af natklubben The Black Lotus. De har begge nydt godt af, at deres ven Sam har gode forbindelser i underver-
denen. Sam var deres bedste ven, da de var børn, men han er blevet lidt af en bondefanger som voksen. Harry
har flere gange overvejet at tale alvorligt med ham.

En enkelt ting overskygger dog alt andet ved Harrys politiarbejde. Det var i politiet, at han fandt sin forlovede,
Audrey. Harry mødte hende første gang under en aktion, hvor Audrey agerede lokkedue og selv nedlagde de to
gorillaer, der kom efter hende. Det var kærlighed ved første blik.

Harry planlægger at gifte sig med Audrey så hurtigt som muligt - men først må han ære faderens sidste øje-
blikke og modtage klanlederens Gyldne Sværd med værdighed...

Kamp-færdigheder
Angreb Forsvar Skade

NINJITSU (SLAG) 4D6 4D6 2D6+1
NINJITSU (SPARK) 4D6+2 3D6+1 3D6
KATANA (SVÆRD) 4D6+1 4D6+1 3D6+1
BO (LANG STAV) 4D6 4D6+1 3D6
SHURIKEN (KASTESTJERNE) 3D6+2 3D6+1 2D6+2

Helbred

MODSTÅ SMERTE: 2D6+1

LØBE SIDELÆNS 4D6
SLÅ FLIK-FLAK OG ANDEN AKROBATIK 3D6+2
SPRINGE HØJT OG LANGT 3D6+2
KLATRE PÅ LODRETTE VÆGGE 3D6+1
KRAVLE GENNEM MUSEHULLER 3D6+1
GEMME SIG I SKYGGERNE 3D6+1
TRÆKKE HURTIGERE END ØJET KAN SE 4D6
LAVE SEJE NINJA-HÅNDBEVÆGELSER 4D6
VIFTE MED SVÆRD OG SE TRUENDE UD 3D6+2
SKIFTE TIL NINJA-DRAGT I EN RØGSKY 3D6+1
FØLE FARE (ANDRE NINJAER) 4D6+1

Ninja-evner Avancerede ninja-evner

Andre evner

TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 2D6+2
FØLE VERDEN OMKRING SIG 2D6+2
FLYVE GENNEM LUFTEN 2D6+1

SAMLE SPOR OG ANDET POLITI-ARBEJDE 4D6
BESKYTTE USKYLDIGE 3D6+2
LEDE THE GOLDEN NINJA SOCIETY 2D6+2

Harry er alvorlig og koncentreret. Hans blik,
tale og gang vidner om en mand, der forsøger at
bruge sin energi så fornuftigt som muligt. Der
skal mindst to-tre glas whisky til, før han slapper
af og bliver mere menneskelig.

Grund-egenskaber

STYRKE/UDHOLDENHED 2D6+2

HURTIGHED/SMIDIGHED 2D6+2

VILJE/KRAFT 2D6+2



Richard Hamilton
Richard er en bredskuldret, veltrænet engelsk mand på ca. 189 cm. Hans
buskede overskæg og kraftige, mørkeblonde hår indrammer et fyldigt, rødmosset
ansigt. Richards ninja-dragt er camouflage-mønstret i grønt og brunt, og han bærer
sit symbol - en seks-takket, hvid shuriken - i bæltet. Når han ikke er i sin dragt, går
han i sporty, moderigtigt tøj i skingre farver (fx. lyserød jakke og limegrønne
bukser).

Richard kan ikke huske sine biologiske forældre. De døde, da han var 2½ år gammel, og han ved ikke andet
om dem, end at de var englændere. Hvad de lavede i Hong Kong, er uvist.

Den lille Richard var heldig: Han blev fundet af et medlem af The Golden Ninja Society, der tog ham med hen
til klanens hovedkvarter. Og her mødte Richard for første gang sin adoptivfar, Mesteren - klanens overhovede.

Richard blev opdraget som ninja på lige fod med klanens andre børn. Han knyttede sig især til sin adoptivbror,
Harry, og deres fælles ven, Sam. De havde en dejlig barndom sammen - men efterhånden gled Sam lidt væk fra
Harry.

Harry og Richard besluttede sig begge for at søge ind hos politiet, for at bruge deres ninja-evner til noget ære-
fuldt - men Sam gik en anden vej og fik venner i underverdenen. Richard holder stadig meget af Sam - de mødes
jævnligt over en øl - men Harry ser tydeligvis ned på ham. Det bedrøver Richard.

Ingen er dog i tvivl om, at Sams forbindelser har hjulpet både Richard og Harry i politiarbejdet. De er begge i
narkopolitiet, hvor de prøver at bryde den narkoring, de skrupelløse ninjaer fra The Secret Ninja Society har
skabt. Richard hader den onde klan, der slet ikke har forstået ninjaens æreskodeks.

Richard er en af politiets faste undercover-agenter. Han har et permanent dække som ejer af en natklub (The
Black Lotus) og storsmugler af narko.

Richard har et spændende liv, men han er lidt misundelig på Harry, der har sin kæreste Audrey (der også er
ninja og arbejder for politiet) at komme hjem til. Men til gengæld har Harry også mange byrder - han skal fx.
træde ind som leder af The Golden Ninja Society, når deres far (Mesteren) er død. Og det varer næppe længe, for
Mesteren er alvorligt syg...

Kamp-færdigheder
Angreb Forsvar Skade

NINJITSU (SLAG) 3D6+1 3D6+1 3D6
NINJITSU (SPARK) 4D6 2D6+2 3D6+2
KATANA (SVÆRD) 4D6+1 4D6+1 4D6
KAMA (LILLE LE) 3D6+1 3D6+2 3D6+1
SHURIKEN (KASTESTJERNE) 3D6+1 3D6 3D6+1

Helbred

MODSTÅ SMERTE: 3D6

LØBE SIDELÆNS 3D6+2
SLÅ FLIK-FLAK OG ANDEN AKROBATIK 3D6+1
SPRINGE HØJT OG LANGT 4D6+2
KLATRE PÅ LODRETTE VÆGGE 3D6+2
KRAVLE GENNEM MUSEHULLER 2D6+2
GEMME SIG I SKYGGERNE 3D6
TRÆKKE HURTIGERE END ØJET KAN SE 4D6
LAVE SEJE NINJA-HÅNDBEVÆGELSER 3D6+1
VIFTE MED SVÆRD OG SE TRUENDE UD 4D6
SKIFTE TIL NINJA-DRAGT I EN RØGSKY 3D6
FØLE FARE (ANDRE NINJAER) 3D6+2

Ninja-evner Avancerede ninja-evner

Andre evner

TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 2D6
FØLE VERDEN OMKRING SIG 1D6+2
GRAVE SOM TUSIND MULDVARPE 2D6+2

SAMLE SPOR OG ANDET POLITI-ARBEJDE 3D6
SPILLE SKUMMEL NATKLUB-EJER 3D6+2
TALE NARKOHANDLER-SPROG 3D6+2
TRUE USKYLDIGE MENNESKER 2D6+2
GÅ I GRIMT TØJ 3D6+1

Richard er ikke er bange for at bruge sin krop.
Han understreger ofte sine meninger fysisk, med
et klap på ryggen eller et prik på skulderbladet.
Richard er ikke specielt aggressiv - men et liv som
undercover-agent har lært ham, hvad smarte
bemærkninger og en hård facade er værd.

Grund-egenskaber

STYRKE/UDHOLDENHED 3D6+1

HURTIGHED/SMIDIGHED 2D6+1

VILJE/KRAFT 2D6



Sam Lee
Sam er en senet, lidt splejset kinesisk mand på ca. 179 cm. Hans smalle, blege
ansigt lyses op af to mørke øjne, der ofte glimter med humor. Sam går som regel i
løstsiddende, spraglede t-shirts og mørke bukser - eller i en sort ninja-dragt med
purpurfarvet pandebånd. Hans symbol - en fire-takket shuriken med et stiliseret
abehovede malet på - sidder i panden på hans ninja-dragt.

Sam har altid haft svært ved at leve op til sine forældres forventninger. De var begge prominente medlem-
mer af The Golden Ninja Society, nære venner af Mesteren (klanens leder). Og Sam blev selvfølgelig opdraget
efter klanens traditioner, til at blive en ninja i det godes tjeneste.

Sam syntes godt om sammenholdet i klanen, han knyttede sig især til Harry og Richard, Mesterens to sønner.
De havde en sjov barndom sammen. Men da de blev ældre, stod det efterhånden mere og mere klart for Sam, at
han ikke ville gå samme vej som dem.

Richard og Harry gik ind i politiet - mens Sam forelskede sig i Hong Kongs natteliv. Han kunne godt se, at det
var nødvendigt, at nogen gjorde noget ved de hensynsløse gangstere fra The Secret Ninja Society - men hvorfor
skulle det lige være ham?

Sam lever nu af gadehandel - han sælger radioer og CD’er til turisterne og informationer til dem, der byder
højest. Sam er ikke så nøjeregnende med, hvem han handler med - men han har alligevel visse grænser. Han vil
aldrig hjælpe The Secret Ninja Society eller andre svinske narkohandlere!

Sams net af kontakter har også hjulpet Harry og Richard af og til. Han ved mere om, hvad der sker på gaderne,
end hans to barndomsvenner gør. Og det skader jo aldrig at have venner i politiet - især Richard er en kammerat,
man kan stole på. Sam kommer tit i den natklub, Richard ‘ejer’ og bruger som dække for sit politiarbejde. Audrey
kommer der også tit - hun er Harrys kæreste og bruger en luder-identitet som dække for sit politiarbejde.

Nu er Sam blevet kaldt til Mesterens dødsleje. Klanlederen er alvorligt syg, og det betyder, at Harry snart vil
være de gode ninjaers leder. Hvad det betyder for Sam selv, er han ikke helt klar over - men Mesteren har sikkert
en grund til at tilkalde ham...

Kamp-færdigheder
Angreb Forsvar Skade

NINJITSU (SLAG) 4D6 4D6 2D6
NINJITSU (SPARK) 4D6+2 3D6+1 2D6+2
KATANA (SVÆRD) 4D6 4D6 3D6
SAI (EN SLAGS SPIDS KNIV) 4D6+1 5D6 2D6
SHURIKEN (KASTESTJERNE) 3D6+2 3D6+1 2D6+1

Helbred

MODSTÅ SMERTE: 2D6

LØBE SIDELÆNS 3D6+2
SLÅ FLIK-FLAK OG ANDEN AKROBATIK 4D6
SPRINGE HØJT OG LANGT 3D6+1
KLATRE PÅ LODRETTE VÆGGE 4D6
KRAVLE GENNEM MUSEHULLER 3D6+2
GEMME SIG I SKYGGERNE 4D6+2
TRÆKKE HURTIGERE END ØJET KAN SE 3D6+1
LAVE SEJE NINJA-HÅNDBEVÆGELSER 3D6
VIFTE MED SVÆRD OG SE TRUENDE UD 2D6+2
SKIFTE TIL NINJA-DRAGT I EN RØGSKY 3D6
FØLE FARE 4D6

Ninja-evner Avancerede ninja-evner

Andre evner

TELEPORTERE VÆK I EN RØGSKY 2D6
FØLE VERDEN OMKRING SIG 1D6+1
SPILLE DØD OG ANDEN KROPSKONTROL 1D6+1

SAMLE VÆRDIFULDE INFORMATIONER 3D6+2
KENDE SKUMLE SMÅKRIMINELLE 3D6
GÅ SOM EN ALFONS 3D6+2
PRUTTE OM PRISEN PÅ AV-UDSTYR 4D6+1
VÆRE FESTLIG OG CHARMERENDE 4D6

Sam smiler og griner meget - han virker ofte
fjollet og ukoncentreret. Livet er for morsomt,
til at man kan tage det seriøst. Men Sam er ikke
dum - han kan sagtens være alvorlig, når det er
nødvendigt.

Grund-egenskaber

STYRKE/UDHOLDENHED 2D6+1

HURTIGHED/SMIDIGHED 3D6

VILJE/KRAFT 2D6




