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OPERATION JÖTUNHEIMR 
 
Seks mennesker vil balancere på kanten af 
verdens undergang. En runesten fra 
Reichsmuseum Germania leder dem til det 
Tredje Riges seneste hemmelige militærpro-
jekt. 
 
Anden verdenskrig er ikke forbi, og her i 
år 1951, er verden i forfald. Europa er 
hærget af Fimbul vinteren, og den german-
ske krigsmaskine er ustoppelig. USA kæmper 
for overlevelse mens Nazityskland gør klar 
til en invasion af Nordamerika, og Sovejtu�
nioen eksisterer kun i det fjerne Sibirien. 
 
På Balkan kæmper modige mænd og kvinder 
mod det Tredje Riges sejrrige tropper. De er 
verdenens sidste håb. En borgerkrig er 
brudt ud, og en tid så det ud til at Føre-
ren ville tabe. Nu har SS troppernes jern�
nævne slået det meste af modstanden ned, 
og Feltmaskal Rommel leder nu oprørernes 
sidste kamp mod overmagten. 
 
SS�Obergruppenführer Reinhart Heydrichs 
vil fra det norske urfjeld bringe et nyt 
våben frem til frontlinien. Hans håndlan-
gere fra det okkulte Ahnenerbe, vil med 
deres arbejde fremskynde det sidste slag. 
 
Seks mennekser der tror på det gode i men-
nesket, er de eneste der kan stoppe Opera�
tion Jotunheimr. De er forbundet af had 
til Hitlers ødelæggelse af deres fædreland. 
Snart balancerer de på kanten af verdens 
undergang. 



Kære spiller, 
 
velkommen til Operation Jötrunheimr. 
 
Scenariet foregår i Ask Aggers Holocaust 
verden. Det er en alsidig rollespils�
setting, hvor Anden Verdenskrig er kørt 
af sporet i forhold til virkeligheden. 
 
Vi låner Holocaust som kulisse til et 
krigseventyr, der er et kryds mellem In�
diana Jones og Ørneborgen. Det er et 
handlings drevet scenarie, og du og de 
andre spillere skal ikke lade jer bremse 
af lange grublerier over handlingen. 
Læn jer i stedet tilbage og nyd suset. 
 
Der er tale om et action�scenarie, men 
har I lyst, kan I finde masser af rum 
for blandt andet intrigerollespil. Rol�
lerne er skrevet med stor vægt på fakta, 
og det er op til hver enkelt spiller at 
fortolke sin rolle. 
 
Reglerne til scenariet er en light udga�
ve af D20/Spycraft. Valget faldt på D20, 
fordi systemet er kendt af mange, og er 
nemt at lære til husbehov. 
 
Scenariet skylder megen tak til Ask Ag�
gers egne Holocaust scenarier:  

Jagten (Fastaval 96) 
Nibelungentreue (Fastaval 97) 
Det Sidste Korstog. (Fastaval 2K) 

 
Vi håber, at du får en god oplevelse med 
scenariet og den resterende Fastaval. 
 

– Forfatterne 

BAGGRUND 
 
Midt i al elendigheden får Feltmarskal 
Rommel endnu en dårlig nyhed: Hitlers 
håndlanger SS–Obergruppenführer Rein-
hart Heydrich udvikler et nyt supervå-
ben i Norge! 
 
Interne magtkampe blandt de nazistiske 
topledere tvinger Heydrich til at handle 
i skjul, og han finansierer projektet ved 
at camouflere det som en Ahnenerbe SS 
arkæologisk udgravning. 
 
Ahnenerbe SS forsker i den ariske races 
fortid, og der går talrige ubekræftigede 
historier om de penge, der spildt på at 
søge efter gamle vikingeborge i Antark-
tis, arier i Tibet og efter den Hellige 
Gral i Palæstina. På grund af deres mere 
eller mindre nyttesløse ekspeditioner, 
har organisatien ikke stor bevågenhed 
fra de andre magthavere i Det Tredje 
Rige. Der er med andre ord tale om et 
ganske fornuftigt dække for Heydrichs 
private supervåben–projekt. 
 
Det eneste spor videre i sagen er projek�
tets officielle leder Dr. Hans–Gert Poet�
tering, der er udpeget af Heydrich som 
Vicemuseumsinspektør på Reichmuseum 
Germania. 
 
Det nye dommedagsvåben må og skal fin-
des, og Rommel sender derfor en gruppe 
på seks soldater ud for at redde menne-
skeheden fra Heydrichs galskab. 

HOLOCAUST ÅRSTAL 

1943 � Allierede går i land på Sicilien. 

1943 � Mossolini træder tilbage og den 
Italienske borgerkrig begynder. 
Første tyske Me�262 jetfly når 
Østfronten. 

1944 � D–Dag. De allierede går i land i 
Normandiet og bliver knust. 

1945 � Første tyske atombombe falder 
over Leningrad. 

1946 � Amerikanerne kaster deres første 
atombombe over Tokyo. 

1948 � England invaderes af tyske 
styrker og London belejres. Der 
florer rygter om tyske Stürm-
krieger supersoldater. 

1949 � Tyskerne detonerer over 50 ker�
neladninger på Østfronten. Der 
kommer en Tysk militær opstand. 
Hitler såres af Rommel, der 
flygter til Grækenland. Atom-
vinter betyder at millioner  af 
mennesker dør af sult. 

1950 � Første Super�Zeppelin letter. 

1951 � Slaget om Atlanten begynder. 


