
Velkomst til Spillerne
Velkommen til ‘Blændværk’. Som spiller må du forberede dig på et scenarie, der

hæmningsløst blander forskellige genrer, tidsperioder og stilarter. Det foregår i en
verden, der på mange måder er helt anderledes end den virkelighed, vi tror vi kender,
og på andre områder minder overraskende meget om den.

‘Blændværk’ foregår i en verden, der er både tåget og underbelyst. Det er ikke et
specielt hyggeligt sted, men der sker noget. Du får det største udbytte af dette scenarie,
hvis du er forberedt på lidt af hvert, og ikke lader dig slå ud af et par monstre eller en
mystisk heks.

I dette hæfte finder du de oplysninger du som spiller skal bruge for at forstå og
udnytte spil-verdenen samt en generel præsentation af scenariets hovedpersoner. Når
rollerne er blvet fordelt, får du mere at vide om netop din karakter.

en lille advarsel:
‘Blændværk’ er helt bogstaveligt et kættersk scenarie. Hvis du er kristen og din tro

betyder meget for dig, vil du muligvis få mere ud af at spille noget andet.

MICHAEL 
NÆSBY
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Imperiets Velsignelse:
Det Britiske Imperium
udstrækker sin guddommelige
stråleglans over hele kloden.
Og man siger med rette, at
solen aldrig går ned over
‘Union Jack’. 

Englændernes vigtigste allierede er Det Preussiske Kejserdømme og
zarens Rusland. Til gengæld ligger de i evig strid med Indianerne
(beboerne af det store Indianske kontinent, som siden det blev opdaget af
Christopher Columbus, har været arnested for alskens kætteri og heden-
skab) Det StorJapanske Kejserdømme og  Frankrig

Kina, som også er en stormagt, lider af eftervirkningerne af en
langtrukken konflikt med USI (United States of Indiana). og kejser efter
kejser hinanden med rent ud foruroligende hast. 

Storbritanien er en slags demokrati, hvor mænd(!), der besidder fast
ejendom og ellers kan bestå en såkaldt læseprøve, har stemmeret til
Underhuset. Både dronning Mary III og Overhuset, der vælges af adelen
blandt adelige, har dog vetoret overfor Underhusets beslutninger. Og
eftersom halvdelen af befolkningen er kvinder og en trediedel af
befolkningen ikke kan læse, giver det en relativt begrænset gruppe af
borgere en temmelig overskuelig grad af indflydelse. 

Under ledelse af Pave Vismutius II søger Den Katolske Verdenskirke,
kaldet Faderkirken, at udstrække et fuldstændigt Herredømme over alver-
dens sjæle. Det sker blandt andet ved hjælp af den aktive og frygtede
inkvisitionsdomstol, der med Newdons kardinal, Rasputin III som leder,
spreder skræk og rædsel blandt kættere, svage i troen og naturligvis -
hekse.

De mange århundreders effektive forfølgelser og mange, mange bål
har til gengæld medført, at både ‘rigtige’ hekse og folk med ‘hemmelig
viden’ har organiseret sig og i det skjulte er blevet ganske stærke. Det ved
Inkvisitionen godt, men man betragter heksebrændinger som et politisk
propagandamiddel, der skal holde massernes tanker på den smalle,
sande og ikke mindst kontrollable sti til frelse.

Samtidigt skal det naturligvis med i billedet, at vi befinder os i verden,
hvor vampyrer, dæmoner og andet unævneligt djævelskab faktisk eksis-
terer og driver sit spil i nattens skygger og sjælens afkroge. Hvor inkvisitio-
nen med rette eller urette betragter sig selv som frontkæmpere og beskyt-
tere af menneskenes udødelig sjæle. Selvom dæmonerne og djævelska-
bet helt uden tvivl er virkeligt, er tingene dog, som vi vil se, slet ikke helt
så sort/hvide i praksis.

Kirkens stramme kontrol med forskning og videnskab har medført, at
teknologien har udviklet sig en del langsommere og i nogen andre ret-

ninger, end vi kender det fra vores virkelighed. Komplicerede industripro-
dukter som biler, køleskabe og støvsugere fremstilles i meget mindre
mængder og i en langt mere håndværkspræget arbejdsproces, hvilket gør
dem meget dyre og sjældne. Brændstofmotorer er ikke rigtigt slået igen-
nem. Til gengæld benyttes et utal af ret avancerede variationer over
dampmaskine-temaet. Elektronik som radio, tv, telefoner og computere
findes ikke, derimod er finmekaniske indretninger som urværk, skrive-
maskiner, kaffemøller, diverse optrækkelige tingester og mekaniske regne-
maskiner ført til uanede højder.

Håndbog for inkvisitorer
(uddrag)

Det er Inkvisatorens opgave i sit ganske liv og virke at beskytte
Kristenhedens Sjæl og Aand mod indflydelse og fare , der kan føre

dem væk fra Den Sande Vej.
Det vil sige i et og alt at bekæmpe udbredelsen af falsk lære*, samt at

være kristenhedens bannerfører mod ondskab og dæmoni, hvorend den
udspiller sit rænkefulde spil. Inkvisatoren skal dog, som vor Hellige Fader
Vismutius II indtrængende har påpeget, drage omsorg for at ingen
uskyldige skades unødigt i jagten på Verdens Ondskab, samt at
opretholdelsen af samfundets verdslige funktioner til alle tider fuldt ud
respekteres*.

Sjælenes evige Frelse trues fra mange sider. Falsk lære kommer i
mange tillokkende skikkelser, der kan trække svage sjæle væk fra den
rette vej, og hindre, at de får del i Herrens velsignelse. For dem, der bev-
idst udbreder sådanne budskaber, og som altså har fuld klarhed over
Faderkirkens Sande Lære, men alligevel fremturer i deres Dårskab, kan
udmåles den hårdeste straf. Erkender de dog deres vildfarelser og bek-
ender de sig fuldt og helt og af hele deres hjerte til en Sand Gud og Hans
stedfortræder på Jorden, kan straffen reduceres i et omfang der står i
rimeligt omfang hermed.

For de vantro, altså personer, der bekender sig til en anden tro end
faderkirken, men er uvidende om Den Sande Tro, gælder det, at dette
ikke er strafbart, idet man først må drage omsorg for, at de har fået del i
Herrens velsignede evangelium og haft mulighed for af sig selv at lade sig
oplyse af det himmelske Forklarelsens Lys. Til eksempel er de primitive
farvede indbyggere i mange af de civilicerede landes kolonier, endnu ikke
tilstrækkeligt oplyste til, at deres afvigelse fra Læren i sig selv kan kendes
forbryderrisk.

...

Dyrkelse af eller omgang med djævle og dæmoner som vampyrer, suc-
cubi, ånder og andre af Ondskabens Skabninger, der gennem fris-

telser søger at subverterer menneskene, er strafbart efter brødens alvor.

MICHAEL ERIK NÆSBY
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Ligeledes nekromantik, udøvelse af magiske ritualer, voodoo og anden
heksekunst. Det samme gælder tilbedelse, helligholdelse og anden prak-
sis, der ærer Falske Guder.

...

Tidernes foranderlighed betyder, at det er Inkvisatorens pligt at holde
fast i den Store Sandhed om Herrens Lære, Budene og Rette Vej. I et

og alt at holde fast i Faderkirkens troværdighed og ufejlbarlighed. Det
betyder også, at Inkvisitoren må holde sig orienteret om de seneste
Pavelige dekreter og erklæringer, således at Sandheden overalt, hvor
Inkvisitionen optræder på Guds Kampplads er den samme. Til eksempel
er det store reviderende Pavelige Dekret fra Det Herrens År 1914 ensbety-
dende med at en underviser i en af kristenhedens skoler, gerne må
redegøre for en vis Charles Darwins såkaldte abeteori eller nævne mate-
riens absolutte opdelelighed i mere end de tidligere godkendte fire eller
fem elementer. Blot ingen af de nævnte læresætninger præsenteres som
andet end teorier. Det er en Uangribelig Sandhed, at Gud Herren i sin vis-
domog almagt skabte Himlen og Jorden og derefter mennesket i sit
billede, men det er ikke længere strafbart at fremsætte spekulationer om,
hvor lang tid dette skaberværk varede. Enhver Inkvisator må løbende tilse
at få opdateret sin version af Sandhedens Specifikation, når eller hvis
ændringer heraf skønnes påkrævet af Hans Hellighed.

...

Inkvisatoren står til regnskab for sine
handlinger overfor en Mester Inkvisator.

Det er alene mesteren, der overfor
Inkvisitionsrådet, Paven og Gud kan være
ansvarlig for iværksættelse, afvikling og
opgørelse af en inkvisitionssag, herunder
godkendelse af forhørsmetoder, domsaf-
sigelse eller frifindelse og iværksættelse
af straf. 

En Mester Inkvisators afgørelser kan
ikke ankes af verdslige myndigheder eller af personer uden for inkvisator-
ernes Hellige Fællesskab. Inkvisatorer kan anke en mesters afgørelser eller
indfører klager mod dennes fremfærd, moral og forsømmeligheder over-
for en af Inkvisitionens Stormestre.

.
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En inkvisators rettigheder:

En almindelig inkvisator kan egentlig kun indsamle
oplysninger. Han kan ikke beslutte om der skal rejses sag,

eller om nogen skal dømmes. Han kan heller ikke på egen
hånd tage personer i forvaring, påbegynde forhør eller nogen
form for afstraffelse. Disse beføjelser er alene i hænderne på
mester-inkvisatorer og deres foresatte i Rådet.
I praksis har en menig inkvisator en magt, der minder om politi-
ets i amerikanske film, og føler man sig dårligt behandlet, kan
man altid klage ...til inkvisitionen. 
Juridisk og administrativt styres inkvisitionen direkte fra
Faderkirken i Rom, selvom man naturligvis har forpligtet sig til at
overholde et lands lokale lovgivning.

En inkvisators påklædning:

Almindelige katolske præster skal overholde visse krav til
deres påklædning - også i deres daglige liv og virke: De

skal groft sagt skille sig tydeligt ud fra ikke-præster, og de må
ikke klæde sig på en måde, som kan vække anstød eller
unødig opmærksomhed. Resultatet er blevet den velkendte
kombination af mørkt eller sort tøj, en slags vest eller veste-lig-
nende klædningsgenstand kombineret med den karakteristiske
‘omvendte flip’. 
Inkvisatorer er en slags præster, og for dem gælder de samme
regler. Bortset fra, at de desuden også skal skille sig entydigt ud
fra andre præster. Det er i praksis blevet til, at deres flip eller
krave er rød og at de går med et smalt rødt armbind med et sort
kors.

En inkvisators metoder:

Inkvisitionens opgave er at bekæmpe ondskab og beskytte
menneskehedens sjæle mod fordærv. Det sker først og

fremmest ved at finde og retsforfølge mennesker, der går ond-
skabens ærinde. Altså stort set rent detektiv-arbejde:
Indsamling af spor, samtaler med vidner og andre relevante
personer, analyser af gerningssteder med videre.
Det ligger dog i sagens natur, at man bekæmper meget farlige
fjender, og at de på deres side til gengæld opfatter en som lige
så farlig. Ofte må man kæmpe for livet både mod vildfarne men-
nesker og mod væsner, hvis art og oprindelsessted, man knap
kan udtale, hvis man ellers overhovedet, ved hvad de er..
Træning i våbenbrug og forskellige former for kamp er for den
moderne inkvisator en næsten lige så vigtig del af den daglige
indsats, som kendskab til De Hellige Skrifter, logisk tænkning og
forhør.
Modstandere, der ikke kender til samvittighed eller nåde må be-
handles herefter, og det er derfor i sjældne tilfælde nødvendigt at
benytte ‘moderat til kraftigt fysisk pres’ mod forhærdede syndere.
Med andre ord: Tortur er en del af de accepterede arbejdsme-
toder. Ingen menig inkvisator har dog ret til på egen hånd at
iværksætte et sådant forhør, og man gør en hel del for at sikre
sig, at ingen uskyldige bliver tortureret. ....I princippet i hvert fald.
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Persongalleriet
Her finder du en kort præsentation af hovedpersonerne i Blændværk.

Den dækker, hvad folk sådan omtrent ved om hinanden og skal
hjælpe dig med at vælge din rolle i
scenariet.

DR. Helena
Eberhart: 
Professor
Ekstern
Konsulent

39 år gammel, blond, skarpskåret
og hård som flint.

Var først den første kvinde på reli-
gionhistorisk linje på St John’s

University i Oxford, og blev derefter
den første kvindelige underviser på
hans Helligheds Præsteseminarium i
Newdon. På grund af sit speciale i

gamle religioner og kristendommens tidligste historie, har hun ofte været
benyttet som ekstern konsulent for Inkvisitionen. Her har hun gjort sig
bemærket ved sin evne til at indsamle og analysere informationer, samt
for et nøgternt overblik, der mere end en gang er blevet kaldt følelseskoldt
bag hendes ryg. 

Det er nu sket nogen gange, at Inkvisitionen har bedt om hendes
assistance i særligt vanskelige sager, også selvom de ligger uden for hen-
des faglige ekspertise. 

Hun praler ikke med sine intellektuelle færdigheder, men demonstrerer
dem gerne i praksis. Ofte på en måde, der kan få både mænd og kvinder
omkring hende til at virke lidt dummere end de er. Helene er ikke vold-
somt populær, og bortset fra hendes forældre, der altid hellere ville have
haft en dreng, har hun kun få venner.

Henry Markwell-Smith:
Inkvisator

45 år gammel, tidligere aktiv på sin kirkes ronings-hold i god fysisk
form. 

Tidligere præst ved en af Newdons prestigefyldte kirker og kendt for at
være velbevandret i skrifterne, pålidelige og en stor religiøs skribent i

diverse periodiske tidsskrifter. Søgte for et par år siden ind i inkvistionen,
for – som han udtrykte det – at deltage i kampen mod ondskab og fris-
telser i en mere aktiv rolle. Også her har han brillieret ved sin gennem-
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Første etape af
højhastigheds-skrive-
forbindelsen mellem
Newdon og Manchester klar
til test
Efter måneders beregninger og kompliceret
konstruktionsarbejde er den første af de to nye
højhastigheds-skrivere på plads i en nyopført
fløj i Newdons Hovedpostkontor. I landsbyen
Kirkleham 75 mil fra vor strålende Hovedstad
er en modtagerstation nu opført, således at
hendes majestæts minister for landtransport og
kommerz i morgen, som Imperiets første borg-
er nogensinde, kan afprøve apperaturet.
Projektet, der kommer til at koste 10 millioner
£, ventes afsluttet i løbet af et års tid, hvorefter
postvæsenets specialuddannede operatører vil
kunne elektrotransmitere budskaber mellem de
to byer.

Indianas ambasadørs klage
over manglende handelsmu-
ligheder afvist
Hendes højtelskede majestæt dronning Mary
var i går ikke til rådighed for Indianas
ambasadørs henvendelse. Ambasadør Patrick
Edward Montana, der nu i nogen uger har søgt
audiens, forlod hovedrystende Buckimham
Palace, men hverken den Indianske ambassade
eller hoffet har ønsket at kommentere hæn-
delsen. ’Hendes majestæt havde et ildebefind-
ende’ lyder forklaringen.

Britisk triumf sætter
Frankrig til vægs i den
nobleste af alle sportsgrene
Trods øsende regn og en bane fuld af mudder-
pøle i spandevis lykkedes det i går vort stolte
og friske rugby-mandskab at udmanøvrere de
franske favoritter i kvartfinalen om årets ver-
densmesterskab i denne, verdens mest noble

sport. Franskmændene lagde ellers hårdt ud,
og bragte sig foran fra start, men helt i
overensstemmelse med den franske nationale
ånd, mistede de efterhånden kampgejsten mod
vore konstant kæmpende tropper. En sensa-
tionel arbejdssejr på 7-3 var hjemme. Vore
raske gutter siger, at de glæder sig til semifi-
nalen, hvor det sandsynligvis bliver det
Preussiske mandskab, der står for tur.

slavearbjedere fra det
sydlige kina fundet i 
skibslast
Under en aktion i går afslørede vort dygtige og
snarrådige politi en stor gruppe kinesiske
slavearbejdere på skibet ‘Hung Fo Lau’.
Kineserne, der var lænket i en skjult del af las-
trummet. har ikke kunnet forklare deres tilst-
edeværelse, og man arbejder stadig med at
fremskaffe en tolk. De ca 200 personer i las-
trummet skønnes smuglet til vore kyster, med
henblik på at arbejde i hemmelige fabrikker,
der fremstiller billigt gods til eksportformål.
Skibets kaptajn er sammen med femten besæt-
ningsmedlemmer taget i forvaring.
Politimester Wellington afslører at bagmænd-
ene for den slags umenneskelighed skal tage
sig i agt, og advarer om flere arrestationer i
sagen.

teater lukker 
omdiskuteret forestilling
Royal Boardwalk Theatre, der har gjort sig
voldsomt bemærket med en forestilling om
Jesu liv, har nu efter ugers pres fra en oprørt
offentlighed taget forestillingen af plakaten.
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skuende intelligens og han roses af sine foresatte for sin evne arbejdsiver,
venlighed og fleksibilitet. En vis personlig distance betyder, at han ikke er
voldsomt populær blandt sine kolleger, der opfatter ham som en anelse
sær. Han er ikke en mand med mange venner, hverken i eller udenfor
tjenesten, og man spekulerer på, hvad han overhovedet bruger sin spar-
somme fritid til. 

Både dette spørgsmål og spørgsmål
om grunden til at han har forladt sit
oprindelige præstejob, har han kun
undvigende men altid venlige svar
på. 

Bortset fra alt dette gør Markwell-
Smith sig bemærket ved at være
afdelingens mest indædte mod-
standere af den tale om kvindelige
inkvisatorer, der er begyndt at dukke
op i visse dele af organisationen.

Adam van
Helsing:
Inkvisator 

31 år gammel, dyrker sport og
er ivrig rytter og jæger.

Ganske som sin berømte forfader, er van Helsing ikke en filosoferende
teoretiker. Han tænker hurtigt og effektivt, men foretrækker den direkte
vej og handling frem for uendelige forhør, analyser og diskussioner. Det
har givet ham et noget blandet ry blandt hans britiske kolleger. Alle er
enige om, at han ’bestemt er en god mand at have på holdet’ – ‘men’ til-
føjes det som regel, ’man er aldrig helt sikker på, at han faktisk ER på
holdet’. Sammenholdt med hans ret samvittighedsløse fremfærd i jagten
på ’ægte ondskab’ har det skaffet Adam en række disciplinære påtaler og

han har de sidste måneder udelukkende fået rene skrivebords-
opgaver.

Bortset fra sit ry for at være besværlig, finder de fleste af hans
kolleger ham både underholdende og charmerende, og ikke
mindst mange kvinder har begrædt hans beslutning om at træde
ind i præstestanden for at blive inkvisator. – For ham selv har det i
midlertid ikke været svært at give afkald på et par af livets ’seriøse
fornøjelser’ for at kunne hellige
sig jagten på det Onde.
Herunder ikke mindst
vampyrer, som han nærer et
særligt intensivt had til.

Max Linten:
Schweizer-
garden 

30 år gammel, pavens
udsending.

Linten er egentlig ikke
under inkvisitionens kom-

mando, men er udsendt
direkte af pavemyndigheden i
Rom for at deltage i under-
søgelserne. Schweizer-garden
er pavens personlige hær, som med Faderkirkens enorme udbre-
delse og mange forskellige interesseområder, varetager mange

forskellige arbejdsopgaver. 
Hans speciale er slet og ret indsamling af information. Han virker

nærmest almindelig, men allerede i den korte tid, han har været i
Newdon, er forskellige rygter nået frem. Skal man tro dem, er den gode
Hr. Linten slet ikke ufarlig, og er sluppe helskindet ud af kattepiner, der
ville have taget livet af de fleste. Selv vil han dog intet afsløre, men
trækker blot på skuldrene, som for at sige: det kender jeg ikke noget til,
men hvis jeg gjorde, ville det ikke have været noget særligt.

Bortset fra det ved man om ham, at han er en særdeles ihærdig
troende, der samvittighedsfuldt lever efter alle bud og til Guds ære  samt
beder flere gange om dagen. 
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brug af våben

Inkvisitionen udfører en vigtig men ikke ufarlig rolle
i Guds Skaberværk. Det kan være nødvendigt at

forvare sig mod fjender, der kan reagerer voldsomt
og med stor farlighed.
Det er derfor blevet sådan, at inkvisatorer oftest
bærer våben, når de ‘er i marken’ og at de ikke
sjældent finder anledning til at bruge dem.
Mod menneskelige fjender er det moderne revolvere
og lignende praktiske skydevåben, der er det fore-
trukne valg, mens andre og mere specialiserede
våben tages i brug mod overnaturlige fjender. Det
har vist sig, at et solidt sværd af passende vægt og
længde i hænderne på en trænet fægter er et af de
mest fleksible og effektive våben mod mange for-
mer for dæmoner.
Det er vigtigt at bemærke, at disse våben kun må
benyttes i selvforsvar, Selvom ‘selvforsvar’ i praksis
kan være et ret fleksibelt begreb.



Sandra Sandroval: 
ekspert i dæmoni/dusørjæger

23 år gammel

Kommer oprindeligt fra en egn i England omkring Machester, der i en
periode var plaget af vedholdende og sejlivet kætteri. Her frem-

manede skiftende grupper af hekse,
magere og okkulte præster
dæmoner, dyrkede hedenskab og
andre perversioner samt udførte
magiske og alkymistiske mis-
gerninger i et hidtil uset omfang.
Flere af grupperne stridedes ind-
byrdes men alle bekæmpede de
naturligvis Den Sande Lære og
Guds Kirke. Til sidst – inden en af
Inkvisitionens største
koordinerede aktioner i nyere tid
satte en stopper for al hedensk-
aben – var det sådan, at næsten
alle i området var berørt eller truet
af stridighederne. Dem som var
forblevet trofaste overfor

faderkirken, var blevet et forfulgt mindretal. Blandt Retfærdigheden
forkæmpere var Sandra Sandroval, og billedet af den læderklædte og
sværdsvingende unge kvinde prydede landets forsider i ugevis.

Berømmelsen gjorde hende efterspurgt som betalt uafhængig
dæmonjæger og med en vis. Hun har flere gange arbejdet som body
guard for ældre svagelige inkvisitorer. Og i Inkvisitionens kontorer er
billederne fra den gang ikke glemt. 

Blandt inkvisitionens menige er hun nu ikke specielt populær, og
skarpe tunger påstår, at hendes fornemmeste kvalifikation er, at hun ser
godt ud i læder.

Eric Honeywell: Inkvisator 

Kaldet Bjørnen fra Bayern. Dygtig, målrettet, effektiv, voldsomt ihærdig,
populær blandt kolleger og respekteret af de overordnede. Så meget,

at alle undrer sig over, at han ikke for længst er blevet udnævnt til mester-
inkvisator. Den fremherskende forklaring blandt kollegerne er, at han slet
og ret er for god til at være sand, og ved nærmere eftertanke dukker der
da også en række spørgsmål frem: hvorfor kalder han sig ’Honeywell’, når
han nu efter sin accent at dømme helt klart er en slags tysker? Hvad
lavede han egentlig inden han for et par års tid siden kom til Newdon? og
naturligvis ikke mindst: ved han da ikke, at frådseri er en dødssynd? Efter
hans omfangsrige korpus at dømme er svaret på sidstnævnte spørgsmål

tydeligvis et nej, mens de andre lige så
påtrængende og måske mere inter-
essante spørgsmål, har henligget
sørgeligt ubesvarede på sladderens
alter i al for lang tid. Og det til trods
for at flere har gravet diskret i tyske
arkiver samt forhørt sig hos kolleger
i Bayern og Preussen.

Hvis Bjørnen fra Bayern har en
fortid, er den i hvert fald meget
omhyggeligt begravet, og manden
selv er tilsyneladende blot dygtig,
effektiv, venlig og usædvanligt bred.
Samt udstyret med en meget mis-
tænkelig grad af godt humør.

Generelle småting:

Karaktererne bor selv i Newdon. Henry Markwell-Smith, Eric Honeywell
og Adam van Helsing bor i små relativt velindrettede lejligheder, der

tilhører Inkvisitionen. Max Linten er midlertidigt inkvarteret på Hotel
Excelsior nær Centrum, mens Dr Helena Eberhart bor i et mindre hus i
en halvfin bydel og Sandra Har sin lejlighed under mere beskedne vilkår i
den anden ende af byen. Alle er således forholdsvis velbevandrede i byens
krinkelkroge, og det er ikke et problem at finde rundt.

MICHAEL ERIK NÆSBY

Dette findes:
(EKSEMPLER)
Finmekaniske maskiner:

urværksstyrede maskiner, der
kan udføre ret indviklede
opgaver.

Skrivemaskiner.
Signalmaster: der ved hjælp

af et system af flag og noget der
ligner store møllevinger, kan
sende budskaber relativt hurtigt
mellem de store byer. 

Luftsskibe og turboglidere:
Luftskibene er langsomme og
bæres oppe af helium.
Turbogliderne er hurtigere og har
mindre kapacitet. 

Gasbelysning: I velhavende
borgerhjem og i visse udvalgte
kvarterer i de store byer. 

Dampdrevne køretøjer:
mange forskellige størrelser og
typer. De er ikke voldsomt hur-
tige, accelerer meget langsomt
og har svært ved at bremse. 

Fotografiske Apparater: store
kasser af træ eller metal, der
fotograferer på plader af glas.

Brevduer: en af de hurtigste
og sikreste metoder til at få et
budskab frem.

Penicilin, vaccinationer og
bedøvelse

Tobak, opium, heroin
Spioner og terrorister
Hekse, troldmænd, 

samt alskens dæmoner og
djævle

Dette findes
ikke:

(EKSEMPLER)
Internettet

Computere
Telefoner 

Mobiltelefoner
Flyvemaskiner

Helikoptere
Benzinrevne biler

Radar
TV og radio

Biografer
Amerikanske actionfilm

Gen-manipulerede afgrøder
Macdonalds

Coca Cola
Disney

FN
Nato
USA

Scientology
Jehovas Vidner

Den Danske Folkekirke
Den Anglikanske Kirke

Kvindelige  præster
Stemmeret for kvinder

P-piller
Viagra

osv
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Foromtalen:
Master Inquisitor Helius gør Korsets Tegn og gemmer sin Kikkert i

Kjortlens omfangsrige Folder. Med nogen Besværlighed starter han
sit dampdrevne Køretøj. - Et uopsætteligt Behov for Hastværk har
bemægtiget sig hans Sjæl. Det uventede, gennemskærende Lys brænder
hans Øjne, Kabinens tykke Vinduer smelter boblende sammen. Mens
hans sidste Taarer fordamper, tænker han på sin Ungdoms første
Forelskelse. Et liv i Forsagelse. Heksene og Baalene. »Min Gud, hvad har
jeg gjort?« 

Da den gamle Mesterpræsts forkullede Lig blev fundet, bemærkede
man, at dets Hænder var foldede som til Bøn. Ingen kunne dog gætte, at
stakkels Master Helius ville blive den skæbnesvangre Grund til saa megen
Lidelse, Desperation og Tvivl, som Tilfældet blev.

Langt derfra havde en Turbogliders elegante Skrog fundet Hvile i en af
Newdons Landingsporte. De Fremmede stod et Øjeblik i Skyggen af
Luftfartøjets Silkevinger, mens de betragtede Newdons berømte Evige
Taager og dens store Taarne af Metal og Sten. Den unge Munk, der skulle
modtage dem, var synligt nervøs, og lidet hjalp det beroligende Smil fra
den ældste af tre Gæster: »Jeg mærker din Frygt, min unge Ven,« sagde
han. »Du har sikkert hørt, at vi er de Gudløse Ofre for en gammel
Forbandelse, at vi kræver Blod for at leve, mangler Sjæl og er næsten
udødelige? Jeg forsikrer dig om, at hverken du eller Faderkirken har
grund til Frygt. Thi vi er langt mere menneskelige, end du forestiller dig.«
Munken havde i sit korte Liv lært en Del om Menneskets Væsen og var
ikke synderligt beroliget ved Tanken.

Vi skriver 2004 i en verden, hvor al videnskab og undervisning skal
godkendes af Faderkirkens kritiske sjælehyrder, en verden, der hjem-
søges af fattigdom, kriminalitet, analfabetisme og fanatisme, af inkvisi-
torer, hekse og uhyggelige helvedes-dæmoner. Den Hellige Faderkirke
har fået sig et alvorligt problem, og en lille gruppe særligt udvalgte
sendes ud for at løse det. For spillere med fantasien i orden og lyst til at
spille med både hjernen og hjertet.

Introduktion
Kære Spilleder,

Tak fordi du har valgt at køre mit scenarie.

Den 16 juli 1945 kl. 05.30 blev verdenshistoriens første atombombe
bragt til sprængning i en ørken i New Mexico. Dermed kastede men-

neskeheden sig ind i en ny æra. Vi kan nemlig nu ikke blot slå hinanden
ihjel i store mængder. Vi kan også udrydde næsten alt andet mens vi gør
det. 

Vi har gjort os selv til guder. 
Det er udgangspunktet for dette scenarie.
Blændværk er altså på mange måder en frygtelig seriøs historie, der

handler om nogen de store spørgsmål i verden. Spørgsmål, som der ikke
nødvendigvis er nogen nemme svar på.

Jeg har samtidig prøvet at gøre scenariet underholdende for spillerne.
Handlingen er ment som en ægte gyser lidt i stil med Call of C’thullu,
med mysterier, uhygge, spænding og et stort element af investigation.
Jeg har prøvet at give dig gode muligheder for at prioritere de forskellige
sider efter hvad du selv er i humør til, og efter hvad der fungerer bedst for
dine spillere. 

Det hele foregår i en setting, jeg brugte første gang til scenariet
’Natværk’ (Claustrum Con 1999) og som indeholder en ret hæmningsløs
blanding af elementer: Jeg har blandt andet hentet inspiration i den
såkaldt Sorte Middelalder, gamle gyserklassikere som fx Frankenstein og
Dracula samt virkelighedens kolonialisme og så har jeg vendt det hele lidt
på hovedet.

Det er en verden, der er tåget og underbelyst og ikke specielt hyggelig,
men hvor der sker noget. Du må forberede dig selv og dine spillere på at
være åbne overfor næsten hvad som helst.

I praksis er det op til dig at styre balancen mellem eftertanke og under-
holdning. Som forfatter vil jeg naturligvis blive lidt skuffet, hvis eftertanken
drukner i underholdning, men det omvendte er altså bestemt heller ikke
meningen.

Scenariet indeholder en del af de vigtigste oplysninger om spilverde-
nen, men det kan ikke helt undgås, at du skal improvisere lidt hist og her.
Det er den generelle stemning, der er det vigtige.

Hvis du har tid og lyst, kunne du måske få et par ideer ved at se en lille
håndfuld film: ’Rosens Navn’, ’Mary Shelleys Frankenstein’ og den herlige
tjubang-film ’the League of Extraordinary Gentlemen’. De fleste af dem
burde kunne lejes i en velassorteret videobutik. 

God fornøjelse.
Michael Erik Næsby

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til
at kontakte mig på making_sense@hotmail.com eller på 98 58 99 50

en lille advarsel:

Blændværk er på mange måder et kættersk scenarie. Hvis du er over-
bevist kristen eller katolik, og din tro betyder meget for dig, vil jeg nok

anbefale dig at spille noget andet.

MICHAEL ERIK NÆSBY

Tak til

Naturligvis Mary Shelley, hvis
Frankenstein-myte altid har gjort
et meget stort indtryk på mig.

Paradoksalt nok Inkvisitionen,
som man unægtelig kan sige det
samme om - omend på en helt
anden måde.

Alverdens krigsmagere, der
trods alt må bære en del af an-
svaret for, at vi er her endnu.

Samt de tusindvis af højtud-
dannede geniale videnskab-
smænd, der altid står klar til at
hjælpe dem.

Som så ofte før hekse verden
over, der synes at have kastet en
slags forbandelse over mig.

Samt en håndfuld keltiske
guder, som man ikke skal under-
vurdere

...Og så naturligvis det danske
rollespilsmiljø på godt og ondt.
Uden det ville dette scenarie
have været en tegneserie.

Særlig tak Danni Børm for
gode spørgsmål og konstruktiv
kritik.

Tekst, billedbehandling og lay-
out af forfatteren. undtagen

hvor der står noget andet.

Dette scenarie er beskyttet af
dansk lov om ophavsret, men

du har hermed forfatterens tilladelse
til at kopiere det i elektronisk eller
papirform til dit eget personlige
ikke-kommercielle brug.
Rollespilscon’er m.v. kan frit benytte
materialet, blot jeg selv eller
Alexandria.dk får besked. -
Kommerciel, politisk eller anden
brug udover den oprindeligt tænkte
er ikke tilladt.
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Brugervejledning:

Jeg har prøvet at gøre Blændværk nemt at arbejde med i praksis. Jeg
har prøvet at lave en relativt overskuelig gennemgang begivenheder og

muligheder i de enkelte afsnit, mens de mange konkrete fakta om settin-
gen, og andre vigtige ting i scenariet, er samlet i diverse faktabokse rundt
omkring. Stemningsskabende elementer finder du blandt andet inspira-
tion til i illustrationerne, de mange hand-outs, samt i det sæt sider, der er
mærket ‘Spiller-information’ og som både du og spillerne skal have et
eksemplar af. Bagerst i scenariet finder du diverse yderlige data og
suplerende oplysninger for de interesserede.

Du får nok mest ud af først at læse den del, der er mærket 
‘SPILLER-INFORMATION’.

Ting Sker
Handlingen starter på et tidspunkt,

hvor briterne under Dr. Thomas
Stones’ ledelse har fået held til at bygge
en fungerende atom-bombe. Et våben
der bygger på principper, som iflg.
Kirkens Lære er både syndige og umulige. Selvfølgelig er det lykkedes
Inkvisitionen at opsnuse, at der foregår noget stort og skummelt et sted
langt ude på den skotske hede. Master Helius fra foromtalen har opsporet
det hemmelige afprøvningssted, og det er lykkedes ham at få anbragt en
lille fiks tidsindstillet bombe. Fra hvad han tror, er en sikker afstand, har
han tænkt sig at overvære, hvordan det gudløse og syndige projekt bliver
offer for Guds retfærdige harme. Men der sker noget uventet og resultatet
overstiger langt hans vildeste fantasi og gør hans værste mareridt til
hyggehistorier for nervesvækkede småbørn. Først må han, fra sit skjule-
sted i en lille gruppe træer, til sin ærgrelse konstatere, at hans bombe bliv-
er opdaget. Dernæst kan han konstatere, at der udbryder vild panik
blandt de (tydeligvis dæmoniske) væsner, der arbejder omkring det tårn,
Dr. Stones helvedesmaskine er anbragt i. En panik, der forekommer helt
ude af proportion med den ret beherskede sprængladning, han selv har
anbragt, og som får ham til at beslutte at forlade stedet hurtigst muligt.
For sent.

(Alle konkrete data og billedmaterialet stammer fra ’The Trinity Test’,
der fandt sted i vores virkelighed d. 16. juli 1945 kl. 05:30.) 

I scenariets start har man altså et forkullet lig af en præst i nærheden
af et temmelig stort og helt uforklarligt krater. Inkvisitionen vil naturligvis
meget gerne vide, hvad der egentlig er sket, og der er selvfølgelig ingen,
der vil fortælle dem det. Man har haft udsendt flere hold agenter og
undersøgere til stedet, de er alle enten sporløst forsvundet eller døde af
en mystisk og uhyggelig sygdom. (Strålesyge) Hvad man har brug for er
tilsyneladende en gruppe dygtige, loyale og reelt udødelige undersøgere.
Kardinal Rasputin III udtænker en samvittighedsløs plan. Han kontakter
en berygtet adelsfamilie fra Transsylvanien, som til besidder evnen til at
kunne gøre folk udødelige – sådan set. 

Under påskud af en af disse her nymodens forebyggende behandlinger
– kaldet ’vaccinationer’ – bliver en gruppe af kirkens loyale undersåtter
uden at vide det gjort til vampyrer. Behandlingen har ’enkelte mindre
bivirkninger’: end en vis overfølsomhed over for dagslys, en sær sult-
fornemmelse og så mister de altså også lige deres sjæl. 

Udviklingen fra menneskelig og (mere eller mindre) tro kirketjener til
sjælløs dæmonisk nattejagende blodsuger sker gradvist gennem scenariet
parallelt med at karaktererne opdager, at Faderkirken har bedraget dem,
hvad de tror på, er en løgn, og at det eneste alternativ, den såkaldt sunde
fornuft, videnskaben, med den frygtede og berygtede Thomas Stone
(efterkommeren af den notoriske Victor von Frankenstein) som bannerfør-
er, Ikke kan love ret meget andet end en ny og langt mere moderne form
for djævelskab. – Men er der da slet ingen redning for de stakkels men-
nesker? – Jo scenariet rummer mulighed for at vælge en tredje vej. På
heden nær det radioaktive krater lever en lille familie. De er tilsyneladende
helt upåvirkede af djævelskabet i krateret og dets frygtelige følger.
Familiens hemmelighed kan findes og kan redde vore hovedpersoners liv
og sjæl. Det kræver blot at de for alvor giver afkald på alt, hvad de tror på
og står for, samt indser, at der vitterligt ER mere mellem himmel og jord
end selv de mest moderne videnskabsmænd kan forstå og forklare.

Undervejs må de dog – temmelig bogstaveligt – gennem Helvede i
mere end en forstand. 

Og verdenen? Den kan desværre ikke reddes. Atombomben på heden
har en gang for alle demonstreret, at selvom mennesket ikke er Gud, er
det i stand til at udrydde både sig selv og det meste af resten af planeten.
Men med lidt held kan undergangen måske udsættes nogen år.

FASTAVAL 2004

INDHOLD
INTRODUKTION

BRUGER-
VEJLEDNING

OM
VERDEN 1

information

Vi befinder os i år 2004 Det
meste af handlingen foregår i

Newdon. Eller London, som var
byens navn, inden man ændrede
det i anledning af årtusindskiftet.

Verdenen ser i det hele taget meget anderledes ud end den, vi kender.
For det første løb renæssancen og dens videnskabelige gennembrud
ud i sandet, reformationen blev aldrig rigtigt til noget og meget kom
derfor til at gå en hel del langsommere. De fleste mener således
stadig, jorden er flad, Den Katolske Kirke (Faderkirken) er en velsmurt
verdensomspændende pengemaskine og Inkvisitionen er stadig en
magtfaktor i samfundsbilledet.

Kolonimagternes storhed, magt og glorværdighed er på det
højeste, hvor det mest avancerede landtransportmiddel er damp-
drevet, elektricitet er et næsten ukendt fænomen i den brede befolkn-
ing og hvor en tredjedel af Storbritanniens voksne indbyggere hverken
kan læse eller skrive.

Men der findes både dæmoner og rigtige hekse. Der foregår
mange mystiske ting rundt omkring i samfundets afkroge og mørkeste
skygger. Men selvom Inkvisitionen altså har ret i, at der udkæmpes en
kamp om menneskenes sjæle, og at det lejlighedsvis er hele men-
neskehedens frelse, der kan stå på spil, befinder de sig selv slet ikke
altid på det godes side i denne strid. Tingene er indviklede og virke-
ligheden er slet ikke helt så sort/hvid, som det påstås fra Inkvisitionens
hovedsæde.

Newdon og omegn

Luften over Newdon er tyk af en næsten konstant røgfyldt tåge, og
vandet i Themsen er blandet grundigt med slim og underlige ting,

men ordet ‘forurening’ findes ikke i sproget. Ord som ‘ytringsfrihed’ og
‘demokrati’ er også meget sjældne. Derimod finder ord som ’kætteri’,
‘majestætsfornærmelse’ og ‘samfundsundergravende virksomhed’ ret
hyppig anvendelse.

Byen er på størrelse med vor virkeligheds London. I midten ligger
The City, hvor administrationen, kongehuset, inkvisitionen og de store
virksomheder har hovedkontorer i høje prangende bygninger. Det er
også her de store markedspladser ligger og  folk kommer langvejs fra 
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Persongalleriet
Karaktererne er blevet udvalgt til missionen ud fra et kriterie om, at de

skal have en rimelig chance for at fuldføre opgaven, og at det skal
være folk som det på mange måder kunne være ganske praktisk at slippe
af med, når eller hvis de får fuldført deres opgave.

Du kan starte med at uddele den del af spillermaterialet, alle spillerne
skal have. Det er mærket ‘SPILLER-INFORMATION’ og indeholder
blandt andet en generel beskrivelse af hver enkelt karakter. Når spillerne
så har fået kæmpet sig gennem det, kan du lade dem vælge, hvilken
karakter de ønsker at spille. Du skal dog nok gøre spillerne opmærksom
på, at de ikke alle er helt, hvad de ser ud til.

Jeg går ud fra, at næsten alle ved, at katolske præster og herunder
altså også Inkvisatorer, ikke må være gift, og at de selvfølgelig heller ikke
må have sex udenfor ægteskabet. Selv i vore dages version af den virke-
lige virkelighed har den slags medført store skandaløse afsløringer rundt
omkring. Det er, som det vil fremgå, en viden, som er en forudsætning
for at kunne forstå Markwell-Smith-karakteren. Man skal også vide, at
selvom kvinder naturligvis(!) ikke kan blive inkvisatorer, er der intet i vejen
for, at de i særlige tilfælde kan udføre opgaver for inkvisitionen.

Oplysninger om spilsystemet samt diverse stats, finder du sidst i sce-
nariet.

DR. Helena Eberhart: 
Professor Ekstern Konsulent

39 år gammel, blond, skarpskåret og hård som flint.

Var først den første kvinde på religionhistorisk linje på St John’s
University i Oxford, og blev derefter den første kvindelige underviser på

hans Helligheds Præsteseminarium i Newdon. På grund af sit speciale i
gamle religioner og kristendommens tidligste historie, har hun ofte været
benyttet som ekstern konsulent for Inkvisitionen. Her har hun gjort sig
bemærket ved sin evne til at indsamle og analysere informationer, samt
for et nøgternt overblik, der mere end en gang er blevet kaldt følelseskoldt
bag hendes ryg. 

Det er nu sket nogen gange, at
Inkvisitionen har bedt om hendes
assistance i særligt vanskelige sager,
også selvom de ligger uden for hen-
des faglige ekspertise. 

Hun praler ikke med sine intellek-
tuelle færdigheder, men demonstrerer
dem gerne i praksis. Ofte på en
måde, der kan få både mænd og
kvinder omkring hende til at virke lidt
dummere end de er. Helene er ikke
voldsomt populær, og bortset fra
hendes forældre, der altid hellere ville
have haft en dreng, har hun kun få
venner.

Personligt: Tanken om at demonstrere sin egen overlegenhed
og andres (fortrinsvis mænds) mangler er hendes primære drivkraft.
På den anden side ved hun godt, at stolthed er en dødssynd, så
hun gør hvad hun kan for, at folk ikke skal lide under hendes åbenl-
yse overlegenhed.

MICHAEL ERIK NÆSBY

(fortsættes næste side) > 
< (fortsat fra forrige side)
for at besøge denne del af byen i dagtimerne. Mod vest finder vi West
End med de virkelig riges beboelseskvarterer, mens East End i den
modsatte retning er hærget af fattigdom. På grund af naboskabet med
storbyens enorme havnekvarter er det dog også et farverigt og særde-
les livligt kvarter, der er det ukontrollable hjemsted for immigranter fra
alle verdenshjørner, alskens synd, moralsk fordærv og kriminalitet, rev-
olutionære fra ind- og udland, kunstnere og studerende.
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Henry Markwell-Smith:
Inkvisator

45 år gammel, tidligere aktiv på sin kirkes ronings-hold i god fysisk
form. 

Tidligere præst ved en af Newdons prestigefyldte kirker og kendt for at
være velbevandret i skrifterne, pålidelige og en stor religiøs skribent i

diverse periodiske tidsskrifter. Søgte for et par år siden ind i inkvistionen,
for – som han udtrykte det – at deltage i kampen mod ondskab og fris-
telser i en mere aktiv rolle. Også her har han brillieret ved sin gennem-
skuende intelligens og han roses af sine foresatte for sin evne arbejdsiver,

venlighed og fleksibilitet. En vis per-
sonlig distance betyder, at han ikke
er voldsomt populær blandt sine kol-
leger, der opfatter ham som en
anelse sær. Han er ikke en mand
med mange venner, hverken i eller
udenfor tjenesten, og man
spekulerer på, hvad han overhovedet
bruger sin sparsomme fritid til. 

Både dette spørgsmål og
spørgsmål om grunden til at han har
forladt sit oprindelige præstejob, har
han kun undvigende men altid ven-
lige svar på. 

Personligt: Hans største pro-
blem er, at til trods for sin intelligens, modenhed og erfaring føler
han en særdeles kraftig og uomtvisteligt kødelig  tiltrækning overfor
ganske unge kvindelige medlemmer af det modsatte køn. En
tiltrækning, der mere end en gang har været tæt på at fuldstændig
uoverskuelige konsekvenser. Inkvisitionens jagt på hekse giver ham
rigelig lejlighed til at få afløb for de agressioner og ikke mindst fru-
strationer det medfører at undertrykke disse voldsomme og meget
forbudte følelser.

Adam van Helsing: Inkvisator 
31 år gammel, dyrker sport og er ivrig rytter og jæger.
Ganske som sin berømte forfader, er van Helsing ikke en filosoferende

teoretiker. Han tænker hurtigt og effektivt, men foretrækker den direkte
vej og handling frem for uendelige forhør, analyser og diskussioner. Det

har givet ham et noget blandet ry
blandt hans britiske kolleger. Alle
er enige om, at han ’bestemt er
en god mand at have på holdet’
– ‘men’ tilføjes det som regel,
’man er aldrig helt sikker på, at
han faktisk ER på holdet’.
Sammenholdt med hans ret
samvittighedsløse fremfærd i
jagten på ’ægte ondskab’ har det
skaffet Adam en række disci-
plinære påtaler og han har de
sidste måneder udelukkende fået
rene skrivebordsopgaver.

Bortset fra sit ry for at være
besværlig, finder de fleste af hans

kolleger ham både underholdende og
charmerende, og ikke mindst mange
kvinder har begrædt hans beslutning om
at træde ind i præstestanden for at blive
inkvisator. – For ham selv har det i
midlertid ikke været svært at give afkald
på et par af livets ’seriøse fornøjelser’ for
at kunne hellige sig jagten på det Onde.
Herunder ikke mindst vampyrer, som
han nærer et særligt intensivt had til.

Personligt: Den berømte vampyrdræber, kendt for sine trium-
fer i et par store og meget uhyggelige sager er i virkelighende slet
og ret en kujon. Han har det dårligt med mørke, kan ikke tåle
synet af blod og er nærmest panisk ved tanken om noget over-
naturligt. 
Han bekæmper i hemmelighed sin angst med solide doser af
alkohol. Det hjælper ikke, men er dog med til at forstærke hans
ry som en lettere udisciplineret enspænder.

Max Linten: Schweizer-garden 
30 år gammel, pavens udsending.

Linten er egentlig ikke under inkvisitionens kommando, men er udsendt
direkte af pavemyndigheden i Rom for at deltage i undersøgelserne.

Schweizer-garden er pavens personlige hær, som med Faderkirkens
enorme udbredelse og mange
forskellige interesseområder, vare-
tager mange forskellige arbejdsop-
gaver. 

Hans speciale er slet og ret ind-
samling af information. Han virker
nærmest almindelig, men allerede i
den korte tid, han har været i
Newdon, er forskellige rygter nået
frem. Skal man tro dem, er den
gode Hr. Linten slet ikke ufarlig, og
er sluppet helskindet ud af kattepin-
er, der ville have taget livet af de
fleste. Selv vil han dog intet afsløre,
men trækker blot på skuldrene, som
for at sige: det kender jeg ikke noget
til, men hvis jeg gjorde, ville det ikke
have været noget særligt.

Bortset fra det ved man om ham, at han er en særdeles ihærdig
troende, der samvittighedsfuldt lever efter alle bud og til Guds ære og
beder flere gange om dagen. 

Personligt: Max Linten er i virkeligheden en specialtrænet
morder, hvis opgave det er at sikre, at undersøgelsen af Master
Helius’ fatale uheld på heden ikke løber af sporet og bliver en poli-
tisk katastrofe for Faderkirken. Her vil man gerne vide helt nøjagtigt,
hvad der er sket på heden, men ønsker at undgå, at der kommer en
offentlig sag ud af det, der kan føre til åben konflikt med
Storbritanien og så tvivl om kirkens læresætninger.
Linten er dog ikke en samvittighedsløs dræber: Han føler, at han
kæmper for Guds Rige, og er overbevist om at kampen mod
Ondskaben nogen gange må føres med alle til rådighed
stående midler.

spilleder-information
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Sandra Sandroval: 
ekspert i dæmoni /
Dæmondræber

23 år gammel og ganske køn

Kommer oprindeligt fra en egn i England omkring Machester, der i en
periode var plaget af vedholdende og sejlivet kætteri. Her frem-

manede skiftende grupper af hekse, magere og okkulte præster dæmon-
er, dyrkede hedenskab og andre
perversioner samt udførte
magiske og alkymistiske mis-
gerninger i et hidtil uset omfang.
Flere af grupperne stridedes ind-
byrdes men alle bekæmpede de
naturligvis Den Sande Lære og
Guds Kirke. Til sidst – inden en af
Inkvisitionens største ko-
ordinerede aktioner i nyere tid
satte en stopper for al hedensk-
aben – var det sådan, at næsten
alle i området var berørt eller truet
af stridighederne. Dem som var
forblevet trofaste overfor
faderkirken, var blevet et forfulgt
mindretal. Blandt Retfærdigheden
forkæmpere var Sandra Sandroval, og billedet af den læderklædte og
sværdsvingende unge kvinde prydede landets forsider i ugevis.

Berømmelsen gjorde hende efterspurgt som betalt uafhængig
dæmonjæger og med en vis. Hun har flere gange arbejdet som body
guard for ældre svagelige inkvisitorer. Og i Inkvisitionens kontorer er
billederne fra den gang ikke glemt. 

Blandt inkvisitionens menige er hun nu ikke specielt populær, og
skarpe tunger påstår, at hendes fornemmeste kvalifikation er, at hun ser
godt ud i læder.

Personligt: Sandra Sandroval tror, at hun selv er besat af en
dæmon, eller i hvert fald er en af Djævelens udvalgte. Hun hører
nemlig en gang imellem stemmer og ser syner. De er ikke altid
forståelige eller meningsfulde, men ofte advarer de hende mod
forestående farer. Selvom de således er den primære grund til, at
hun stadig er i live i sin valgte profession, er hun ret sikker på, at
den slags ikke er noget en rettroende kristen bør være hjemsøgt af.
Hendes had mod djævelskab, hekse og al den slags er således
mest et udslag af hendes kamp for at overbevise sig selv, omverden
og Gud om, at hun ikke tjener Ondskabens sag.
Stemmerne tilhører faktisk de dæmoner, der i sin tid dræbte hendes
forældre, og som hendes mor med sine sidste ord kastede en for-
bandelse på, der tvang dem til for evigt at beskytte Sandra mod
farer.
Sandra er ganske kendt og de fordele i form af status og opmærk-
somhed berømmelsen giver hende, tiltaler hende voldsomt. Hun er
også, selvom hun naturligvis ikke vil indrømme det, ganske godt til-
freds med sit udseende, som hun udnytter efter bedste evne.

Eric Honeywell: Inkvisator 

Kaldet Bjørnen fra Bayern. Dygtig, målrettet, effektiv, voldsomt ihærdig,
populær blandt kolleger og respekteret af de overordnede. Så meget,

at alle undrer sig over, at han ikke for længst er blevet udnævnt til mester-
inkvisator. Den fremherskende forklaring blandt kollegerne er, at han slet
og ret er for god til at være sand, og ved nærmere eftertanke dukker der
da også en række spørgsmål frem: hvorfor kalder han sig ’Honeywell’, når
han nu efter sin accent at dømme helt klart er en slags tysker? Hvad
lavede han egentlig inden han for et par års tid siden kom til Newdon? og

naturligvis ikke mindst: ved han da
ikke, at frådseri er en dødssynd?
Efter hans omfangsrige korpus at
dømme er svaret på sidstnævnte
spørgsmål tydeligvis et nej, mens de
andre lige så påtrængende og
måske mere interessante
spørgsmål, har henligget sørgeligt
ubesvarede på sladderens alter i al
for lang tid. Og det til trods for at
flere har gravet diskret i tyske arkiver
samt forhørt sig hos kolleger i
Bayern og Preussen.

Hvis Bjørnen fra Bayern har en
fortid, er den i hvert fald meget
omhyggeligt begravet, og manden

selv er tilsyneladende blot dygtig,
effektiv, venlig og usædvanligt bred. Samt udstyret med en meget mis-
tænkelig grad af godt humør.

Personligt: Inkvisitionen har i særlige sager noget, der minder
om FBI’s vidnebekyttelses-program. Man giver afgørende vidner
en ny identitet et sted hvor de folk, de har afsløret eller deres
medsammensvorne, ikke kan komme til at hævne sig.
Erics rigtige navn er Abner Michelsberg, og han var oprindeligt
præst i Danzig, hvor han var kendt for sin agressive holdning
mod hekse, dæmoner og djævelskab. Hans afsløringer bidrog til
Inkvisitionens optrævling af Nattens Kors, et meget magtfuldt
hemmeligt okkult broderskab, hvori Abner faktisk var Vice-
Stormester. Et tilhørsforhold han dog fornuftigvis undlod at sige
noget om til Inkvisitionen. For at beskytte ham mod faren fra
overlevende loge-medlemmers hævn, tilbød  man ham et nyt
navn og en post som Inkvisator i Newdon. Han havde jo vist, at
han havde evnerne.
Eric/Abner har en række forbrydelser på samvittigheden:
djævledyrkelse, mord, voldtægt og kanibalisme for nu at nævne
nogen stykker.

Generelt om karaktererne:
Inkvistionen har en intern afdeling, der holder øje med inkvisto-
rerne, deres afvigelser, svagheder og sære hemmeligheder. Det
sker at visse personer vurderes til at kunne skade Faderkirken,
dens arbejde og ikke mindst dens omdømme. Et af resultaterne
af denne gruppes arbejde er en tophemmelig fortegnelse over
Inkvisitorer og andre tilknyttede personer, ‘der gerne må
udsendes på meget risikofyldte opgaver’ - Altså folk man helst vil
af med. 
Med undtagelse af Max Linten, står samtlige karakterer naturligvis
på den liste. Han står til gengæld på en anden liste: nemlig over
folk, Faderkirkens allerøverste ledelse synes ved lidt for meget. 

MICHAEL ERIK NÆSBY
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Bipersoner
Dr. Thomas Stone,
Videnskabsmand:

Ifolkemunde kaldet ’mesteren’. Han er en tavs og tilbageholdende mand,
som lider under sit tunge ansvar. Han har skabt en verdenssucces på sin

forfader Victor von Frankensteins makabre eksperimenter. Firmaet Stone
Services skaffer arbejdskraft med specielle kvalifikationer til alle som kan
betale de tårnhøje honorarer. 

Det der i virkeligheden sker, at de specialfremstilles efter mål rundt
omkring i hemmelige laboratorier af stumper af levende, halv- og heldøde
mennesker og dyr. Mens det på den ene side er en ufattelig indbringende
forretning, er det også en tung byrde på en mands samvittighed og
moral.

Som imperiets absolut førende videnskabsmand er han naturligvis
også leder af det hemmelige britiske atomvåben-program. 

Thomas Stone mener, at han har gjort sig selv til en Gud, men føler
sig på den anden side sikker på, at intet menneske kan bære et sådant
ansvar. Han er tynget af voldsomme samvittighedskvaler, og måske
befinder han sig på den lidt forkerte side på sindssygens rand. 

Mens alle andre har travlt med at prøve at flygte efter eksplosionen på
heden, har Dr. Stone forsøgt at tage sit eget liv. Ved scenariets start er
den store videnskabsmand dybt deprimeret og lettere alkohol-ramt.

Alistair Campbell, 
Dr. Stones personlige assistent:

Dr. Stone gør alt, hvad han kan for at undgå offentlige fremtrædener
og kontakt med folk, han ikke kender. I praksis er det mr. Campbell,

der er hans forbindelsesled til offentligheden. Campbell tager også en
række af de praktisk beslutninger, Dr. Stone ikke selv synes er ret vigtige
eller som involverer meget kontakt med andre mennesker. 

Det er altså Stone, der er det store geni, mens det er Campbell, der
styrer den praktiske del af foretagendet og ikke mindst pengesagerne. Det
er ham, der har lavet de konkrete aftaler omkring bomben på heden, osv. 

I modsætning til Dr. Stone, har Campbell ingen samvittighed. Han er
åleglat og snyder alt og alle.

George Nergal, 
Industrifyrste: 

En lille tætbygget og meget energisk herre, hvis altid smilende ansigt
ofte ses på avisernes forsider og på diverse plakater med reklamer for

de kaminer eller køkkenredskaber hans mange fabrikker fremstiller. Det
kan hjælpe at forestille sig en ligelig blanding mellem en venlig teddyb-
jørn, Silvio Berlusconi og Adolf Hitler.

Næstformand organisationen Guds Sande Tjenere, der blandt andet
gør sig bemærket med velgørenhedsarbejde og ved at drive Newdons
største børnehospital. I virkeligheden er den en sammenslutning af rige

industrimænd, hvis hovedformål er at
udnytte de mange spændinger mellem
verdens stormagter til at tjene penge.
Altså primært ved hjælp af våben-pro-
duktion og -salg. 

I England er organisationens ganske
populære hovedbudskab, at hvide
europæere er alle andre racer overlegne
og at England er den mest dannede og
kulturelt udviklede nation i Verden.

Nergal ejer blandt andet flere store stålværker og metalvare-fabrikker
både i England og på kontinentet, og fremstiller selvfølgelig blandt andet
våben. Han benytter den billigst mulige arbejdskraft inkl. slaver og børn-
earbejdere og arbejdsvilkårene i hans fabrikker er rystende. For nu at sige
det mildt.

Som specialist i metal-forarbejdning og med sine stærke interesser i
våbenfremstilling er han en naturlig partner i det britiske atombombe-pro-
jekt.

Navnet stammer fra babylonisk mytologi, hvor Nergal var en kom-
bineret døds- og solgud.

Fader Helius

Den gamle Master Inqusitor var
en snu ræv, der fulgte sine

egne veje og havde sine egne
metoder. Han snusede rundt og
snakkede venligt med alle og
enhver, og opbyggede
omhyggeligt sine sager. Alene.

Først når han og hans egen
personlige samvittighed var blevet
enige om, at her var der virkelig
tale om ægte ondskab og om at
Fanden selv var på færde, han-
dlede han. Ligeledes på egen
hånd. 

Fader Helius var en mand, de
fleste anså for at være et svagt og blødsødent nussehoved, men som blev
betragtet med stor ærefrygt af dem, der anede, hvilke bedrifter han faktisk
havde bag sig.

Agenterne

Karaktererne kommer til at møde to forskellige hold agenter. Det
britiske fra HMQSMP – eller hendes majestæt dronningens hem-

melige militærpoliti. Det andet er fra LEPS (Legion Etrangere de la Police
Secret) eller Det Hemmelige Politis Fremmedlegion. Begge hold er
kendetegnet ved en forkærlighed for lange mørkegrå frakker, bred-
skyggede hatte og store grå transportmidler. De rekrutterer deres
medlemmer i militæret, hvilket kan ses på deres gangart og kropshold-
ning. De fleste har overskæg, men hvor englændernes er store, blonde
og hvalros-agtige og egentlig mest ligner noget, der er vokset frem ved
tilfældighedernes onde spil, er franskmændenes overskæg skarpe,
velformede og tydeligvis genstand for megen pleje og omsorg – oftest
med en lille præcis opadstræbende spids i hver side.

Man skal dog ikke tage fejl: deres udseende til trods er agenterne vel-
fungerende, effektive og meget farlige modstandere. 

Briterne i HMQSMP er selvfølgelig interesseret i, at hemmeligholde
sprængningen på heden, og vil gå meget langt for at hindre både
Inkvisitionen og diverse Fremmede Magter i at finde ud af hvad der er
foregået. De er på hjemmebane, og selvom de må operere med stor for-
sigtighed og diskretion for ikke at påkalde sig unødig opmærksomhed,
har de næsten ubegrænsede ressourcer til rådighed.

Franskmændene er i Fjendeland, og må være ekstremt for-
sigtige. Det kan få dem til at forsøge at benytte vore karakterer
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som en slags frontfigurer eller lokkeduer. Sådan at de under dække af at
give dem en hjælpende hånd i visse situationer, i virkeligheden bare
benytter dem til at skaffe sig oplysninger.

Agenterne repræsenterer ’systemet’, ideen om, at nationale interesser
står højere end alt andet og kan retfærdiggøre ultimative magtmidler.

Heksene

En begivenhed af størrelse som en atom-eksplosion påvirker naturligvis
naturens balance temmelig meget, og flere grupper af hekse rundt

omkring har følt, at der var sket et eller andet frygteligt oppe mod nord.
Man har i første omgang udsendt et par handlekraftige unge damer,
Willow og Raven for at undersøge sagen, så de klogeste hoveder rundt
omkring kan finde ud af, hvad man skal stille op.

De to hekse på heden har imidlertid taget sagen i egen hånd, og det
første de gør er at fremmane intet mindre end tre keltiske guder, der dog i
første omgang slet ikke lever op til deres forventninger.

De to kvinder betragter naturligt nok vore hovedpersoner med den
største mistro.

Heksene repræsenterer tanken om, at der er alternative sandheder. At
det, der er rent kætteri for nogen, er fuldstændig meningsfuldt og for-
nuftigt for andre.

Deres vigtigste rolle i scenariet er dog i første omgang at fungere som
de mest indlysende hovedmistænkte.

Familien på heden

Ude på heden ganske tæt ved det store krater, bor der tilsyneladende
en lille familie. De har får og går på jagt, taler med næsten uforståelig

dialekt og opfører sig i det hele taget omtrent som man kunne forvente af
en familie langt ude på heden. 

I starten er det ikke meningen, at de skal virke som meget andet end
en tilfældig kilde til information, men det viser sig efterhånden, at de er
meget mere end det. 

Tally, Morgana og Rhiannon er i virkeligheden keltiske guder, der
diskret blander sig i historien. Tally, eller Taliesin, som er hans rigtige
navn, er gudernes barde. Historiefortæller, digter, sanger og vismand. Han
bruger tilsyneladende det meste af sin tid på at drikke, læse og spille
musik, mens Morgana, der optræder som hans kone, ordner alt det prak-
tiske. Bestemt ikke uden at brokke sig over sin dovne mand. Morgana er
en keltisk skæbne- og krigsgudinde, der, ligesom de nordiske valkyrier,
udvalgte de døde krigeres sjæle på slagmarken. Deres ’datter’,
den meget smukke Rhiannon, vogter dyrene. Hun
er en af disse måne-natur-gudinder.
Med speciale i inspiration,
er hun ellers hov

edperson i en særdeles smuk kærligheds historie, hvori hun meget
mod begge de elskendes familiers ønske gifter sig med en dødelig prins.

Taliesen er historiefortælleren med en ufattelig viden og evnen til at
tryllebinde både folk og guder, Morgana er den temperamentsfulde krigs-
og skæbnegudinde, der kan uddele held og uheld i kamp og krig og som
selv ikke kan besejres i kamp, mens Rhiannons primære egenskab er, at
hun både mentalt og rent fysisk er hurtigere end alt andet.

I starten er der ikke noget særligt iøjnefaldende ved familien. De er der
sådan set bare virker lidt sære på sådan en eneboer-agtig måde og kan
ellers fortælle lidt om, hvad der er sket.

Luft under vingerne
om brugen af byggeklodserne

Selve den efterfølgende scenarietekst er opdelt i en række hovedafsnit,
der hver for sig indeholder beskrivelser af steder, folk, møder og

mulige konflikter med videre. Du skal være opmærksom på, at det ikke er
meningen at de nødvendigvis skal bruges i den rækkefølge eller sammen-
hæng, de er skrevet i. Meningen er, at du skal betragte de enkelte under-
afsnit som et slags byggeklodser, som kan bruges i den rækkefølge, du
får brug for dem. Altså blandt andet ud fra hvad spillerne gør. 

Nogen af byggeklodserne fungerer lidt anderledes: Det er primært ting,
der sker uafhængigt af karakterernes handlinger, folk der opsøger karak-
tererne ud fra deres helt egne grunde med videre, eller folk der, som
agenterne, har deres egen dagsorden. Dem kan du blandt andet bruge til
at styre spændingskurven. Altså til at sætte fut i tingene, hvis det bliver for
kedeligt eller, til at holde gryden i kog om nødvendigt. Desuden er en del
af dem rene guldgruber af potentiel information.

Jeg har prøvet at lave et scenarie, hvor de forskellige elementer er inte-
greret i hinanden. I praksis er det dog din opgave er at styre balancen
mellem stemningsskabende elementer, gyser-elementer, investigation-
delen, den rene action og naturligvis den filosofiske eftertanke. 

MICHAEL ERIK NÆSBY

* NOTE:
Egentlig et citat af et citat. Dr. Ralph Oppenheimer sagde efter

testen i forbindelse med Project Trinity noget i retning af:
If the radiance of a thousand suns
Were to burst at once into the sky,
That would be like the splendor of the Mighty One...
I am Death,
The shatterer of Worlds.
Fra Bhagavad-Gita - et indisk gudedigt, hvor det er den indiske gud
Krishna, der kommer med udtalelsen.
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1 – Trinity 
And I am Death 
- The shatterer of worlds*

Idette afsnit finder karaktererne resultatet af en frygtelig og djævelsk
begivenhed langt ude på Heden. De har sandsynligvis ingen ide om, at

den i virkeligheden er menneskeskabt, og at det er nogen af Det Britiske
Imperiums fineste hjerner, der står bag. De finder en masse døde
kanariefugle, et barn i et monsters krop og møder De Keltiske Guder for
første gang.

Baggrund:

Der er nu gået tre uger siden den uheldige Fader Helius’
opsigtsvækkende død. Inkvisitionens afdeling i Edingburg har sendt

undersøgere af sted. To mand der døde af en mystisk sygdom på vej
hjem. Newdons første hold undersøgere er ikke vendt tilbage. Deres sid-
ste rapport taler om, at de alle lider af en mystisk sygdom, og at de bliver
forfulgt af bevæbnede djævle. Et tredje hold har endnu ikke aflagt rap-
port.

Man ved, at der er fundet et stort
hul tæt ved det forkullede lig af
Mester-Inkvisitatoren, og det vides
desuden, at ingen af de lokale politi-
folk, der sammen med en uheldig
landsbypræst, var med til at gøre det uhyggelige fund endnu er i live.
Rygter om jordrystelser, om en ny sol og om uforklarlig serie af mere eller
mindre omfattende ødelæggelser i en gruppe skotske landsbyer, har fået
Kardinal Rasputin til at se meget alvorligt på sagen. 

På spillernes
karakterark er
situationen
beskrevet
således: 

”I har fået at vide, at Master Helius, en
gammel og respekteret men lidt sær
Master Inkvisitor, er omkommet et sted
på den skotske hede under meget mys-
tiske omstændigheder. Det er nu ca tre uger siden. Et hold undersøgere
er allerede blevet sendt afsted, men de har endnu ikke meldt tilbage og
meget tyder på, at de er blevet ofre for en mystisk lisvsfarlig smitsom syg-
dom, der tilsyneladende har ramt alle, der har besøgt stedet. Den har
man i midlertid nu fundet et middel imod: en såkaldt ’vaccination’, som I
har fået mens I sov. Vaccinationerne dækkes nu af bandager, som I har
fået at vide, at I under ingen omstændigheder må fjerne, for så vil de
holde op med at virke.

En topmoderne turboglider står til jeres rådighed, og I har fået nogen
omtrentlige koordinater til et sted langt ude på Den Skotske Hede.
Stedets helt nøjagtige position kendes ikke, men det skulle give sig selv,
når I først er nået frem, og desuden skulle der dukke en lokalkendt
inkvisator op.

Jeres opgave er at finde ud af hvad der egentlig er foregået, og I har i
den forbindelse fået autorisation til at optræde på Inkvisitionens vegne.
Men I har også fået strenge ordrer om ikke at vække nogen former for
unødig opsigt omkring hele sagen.

Klokken er ca fire om eftermiddagen og efter timers flyvning, nærmer I
jer et stort stærkt misfarvet område midt på et fladt stykke af det næsten
uendelige hedelandskab.”

Stemningen i dette afsnit

Vi befinder os meget langt ude på en mennesketom ødemark, hvis
landskab man skal være en lyngtot, en sjælden mygge-art eller måske

en ensom odder for at værdsætte. Og selvom skotterne selv er meget
stolte af deres hedelandskab er det et meget lille fåtal, der vælger faktisk
at bo der. Ensomheden er altså øredøvende. 

Her – 50 mil fra nærmeste landsby – har nogen altså gjort et eller
andet stort, frygteligt og uhyggeligt, der har sat sig meget tydelige
spor i landskabet. Karaktererne er alene og der er ingen mulighed
for at hente hurtig hjælp. Det eneste der er mere skræmmende
end at være alene på heden er måske tanken om, at hvad der nu
end skabte det store hul, stadig lurer et sted i landskabet. Især
efterhånden som tusmørket falder på og tågen breder sig over
området, bliver det et ganske uhyggeligt sted.

Ground Zero
Det er naturligvis her bomben er sprunget. Det sorte område er

godt 350 m i diameter. Her er alt brændt af, og overfladen
består af små glasagtige stykker sammensmeltet sand og asker-

ester. I midten er der et fladt krater: En  2 m dyb fordybning med en
diameter på ca 40 m. Det tårn, bomben oprindeligt var monteret i, er
simpelthen fordampet. Et andet tårn ca 800 m væk, bygget af 40 tons(!)
stål for at teste bombens effektivitet, er vredet ud af sit fundament og
spredt som et barns byggeklodser udover et stort område. Man kan dog
regne ud, at det har været der, hvis man er tilstrækkeligt omhyggelig.

Man finder selvfølgelig også de sørgelige rester af Master Helius’
køretøj. Det befinder sig ca. 200 meter fra krateret, hvor det har været
parkeret bag en lille klynge træer. Træerne er væk, men en omhyggelig
undersøgelse vil afsløre resterne af deres rodnæt som stumper
af trækul i det glasagtige lag af halvsmeltet hedejord. Selve
køretøjet er sodsværtet og deformeret på samme måde som en
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plastik-beholder, man har hældt kogende vand i ved en fejl. Dørene kan
ikke åbnes, men resterne af den uheldige inkvisator er fjernet. Rimeligvis
gennem de smeltede vinduer.

Hist og her finder man – naturligvis – små bunker af det allested-
snærværende fåregødning. 

Om natten vil man kunne konstatere at jorden i krateret lyser ganske
svagt med en blågrønt lys*.

Stikord / Ground Zero:
Det store hul.
Smeltet jord.
Master Helius’ deformerede køretøj.
Spor efter Rhiannons får.

Kommentar: 

Karaktererne har ikke den fjerneste mulighed for at regne ud, hvad i
der virkeligheden er sket. I deres verdensforståelse er den eneste fork-

laring på dette tidspunkt, at der er tale om et eller andet frygteligt
dæmonisk djævelskab. 

Det vil næppe være specielt længe før en eller flere af spillerne kan
gennemskue, hvad slags begivenhed, der har fundet sted. Derved vil der

opstå noget, der med et fint udtryk hedder ‘dramatisk ironi’ - svarende til
at biografens publikum har en viden, som tåben på lærredet mangler. Det
er mit håb, at denne bobbeltvinkel vil gøre effekten af karakterernes sti-
gende grad af forståelse og/eller misforståelse mere interessant og
tankevækkende for spillerne.

Værkstedet
Et par mil fra Ground Zero lig-
ger et lille forladt landbrug. 

Den vej, der fører hertil fra krateret, viser tegn på en hel del nylig trafik.
Hovedbygningen er i ruiner, men nogen har tilsyneladende gjort et

stort arbejde for at gøre den kombinerede lade- og staldbygning vejrbe-
standig: der er både lagt nyt tag på, der er helt nye vinduer og muren
viser tydelige tegn på omfattende reparationer. I bygningen findes et over-
raskende moderne og veludstyret smedeværksted, der dog bærer præg af
at være blevet forladt i al hast for omkr. et par uger siden. I selve værk-
stedet er det mest iøjnefaldende de mange kraftige kabelstumper.
Desuden vil man finde både køkken og bad samt på loftet over værkst-
edet soverum med plads til ca 20 personer.

I den ene ende af rummet ses en dør, hvorpå nogen har skrevet noget
med hvidt. (Bilag: ’keep this room clean’) Døren fører til det rum, hvor
bomben blev samlet. Her finder vi et  imponerende hejseværk og en
reserve-udgave af selve bomben. (Bilag) Tingesten er ca 3 meter i diame-
ter og vejer et ton. Der er ingen der kan vide, hvad slags djæveskab, den
skjuler. Hvis man vil – og det er et meget stort arbejde – kan man skille
den ad. Blot for at opdage at den imponerende skal, bortset fra et virvar
af uforståelige ledninger, er tom. Selve sprængladningen – bestående af
et índviklet arrangement af sprængstoffer og plutonium – er selvfølgelig
endnu ikke monteret.

Så er der lige fugleburene: På lange rækker i værkstedet og i soverum-
met hænger bure med små døde meget gule kanariefugle. Dødsårsagen
kan ikke fastslås, men de små dyr har størknet blod ved næb, klør og
øjne, og hvad de nu end har mødt for en skæbne, ser det nu ikke ud til at
de er døde af sult. (Desuden er der uspist foder i deres foderbeholdere og
overraskende frisk drikkevand.) 

Spor: Meget af værktøjet, flere store tomme trækasser og de
mange kabelruller bærer stemplet Nergal Ironworx Newdon: the
Joy of Strength. (bilag) 

Stikord: /Værkstedet:
Nyistandsat lade/staldbygning.
Moderne smedeværksted.
Faciliteter til tyve personer.
Døde kanariefugle.
Hejseværk med (tom) reserve-udgave af den store bombe.

Kontrolrummet
Den anden vej fra Ground Zero
fører til kontrolrummet, knap
en mil fra krateret. 

En ret speciel bygning, der er halvvejs nedgravet. Store mængder af
kabler fører fra bygningen udover heden. Men stopper brat ved en

væltet ledningspæl i nærheden af krateret. Mest af alt minder det om  en
bunker. Her har der været en række avancerede måleinstrumenter. Men
nu er der stort set kun de hylder, de har stået på, og de borde, de har

MICHAEL ERIK NÆSBY

*Stråling og lys:

Imodsætning til, hvad mange mennesker tror, lyser radioative mate-
rialer normalt ikke. Og selvom der findes stoffer, der kan lyse, hvis de

bliver bestrålet, er denne effekt ligeledes ret sjælden.
Hvis energi-rige radioaktive stråler bevæger sig gennem stoffer, hvor

lysets hastighed er lavere end i fri luft - det vil fx sige glas og vand - vil
en del af disse strålers energi dog blive omdannet til lys undervejs.

I midlertid er tanken om svagt lysende eller glødende radio-aktive
ting, en så indgroet del af folks ideer om den slags, at jeg har beslut-
tet, at i Blændværk lyser de altså. Genstande og væsner, der er blevet
udsat for store mængder radioaktivitet, vil i en periode udsende et
svagt blågrønt lys. Et lys der er så svagt, at det kun er synligt i mørke.

Bemærk i øvrigt, at både i virkeligheden og i scenariet, kan radioak-
tivitet ødelægge  ubeskyttet fotografisk materiale, som fx de glasplader
Max Linten har medbragt.

Strålesyge

Iforbindelse med virkelighedens Trinity-eksperiment lader det til at
forskere og militærfolk har vadet rundt i bombekrateret efter eksplos-

sionen uden at tage skade. Omvendt fortæller det amerikanske
forsvars papirer fra perioden om en soldat, der døde af strålesyge 14
dage efter at have samlet en radioaktivt forurenet mursten op.

Det er nedfaldet og det radioaktive støv fra eksplossionen, der er
det farlige, og hvis man ikke får det fjernet, kan det hurtigt medføre
uopretteligt skade. Det ser ud til at forholde sig sådan at meget
stråling i kort tid er farligt, men at selv realtivt lidt stråling gennem et
længere tidsrum kan være fatalt.

Der er tre slags radioaktiv stråling, hvoraf det er gammastrålerne,
der er de farlige. De gennemtrænger kroppens væv og kan beskadige
de molekyler, de møder undervejs. Herunder cellens DNA. Det
ødelægger cellens mulighed for at fungere normalt. I større mængder
kan de forårsage brandsårslignende skader. Det er de hvide blodlege-
mer og de knoglemarvsceller, der danner dem, der er mest udsatte for
stråleskader, hvilket på længere sigt medfører leukemi. Lungerne bliver
naturligvis også hårdt medtaget, hvis man indånder radioaktivt støv.
Der findes ingen effektiv behandling.

Grunden til at Dr. Stones bombe synes at have medført større og
mere fatal radioaktiv forurening end Trinity-eksplossionen er sandsyn-

ligvis, at materialerne i Dr. Stones bombe har været forurenet
af andre metaller. Det har dog nok også spillet en rolle, at
virkelighedensTrinity-folk slet ikke var klar over faren.10
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været monteret i, tilbage. Det er gået meget hurtigt, og man kan se, at
nogen af instrumenterne er blevet vredet løs. Man ser dog stadig  en for-
bavsende kraftig vindmåler på bygningens tag tilbage og en lufttryksmåler
(et overdimensioneret barometer) der sidder smadret på væggen. (bilag
udgået) (Lufttrykket fra eksplossionen har klemt målemekanismen ud af
facon. Et barometer består af en fleksibel lufttæt metaldåse, der bliver
sammenklemt, hvis lufttrykket stiger og som udvider sig, når det falder,
samt naturligvis et arrangement med en viser og en skala)

En særlig fremtrædende plads indtages af et et lille fint metalskab med
glaslåge monteret på en stander af jern. Førsteklasses håndværk. Skabet
er låst og glasset er underligt nok intakt. Inde i skabet er der et kraftigt
messinghåndtag. Det er den kontakt, der skulle have været bombens
udløser. Nu sker der naturligvis intet, hvis man får skabet åbnet og hiver i
kontaktens tunge men velsmurte håndtag.

På væggen har Dr. Thomas Stone på et tidspunkt illustreret planerne
for projektet. Dels bombens opbygning og dels lidt om teorien bag. Uden
den tilhørende forklaring kommer disse grove skitser til at ligne noget fra
en håndbog for Satanister og Djævledyrkere. (Bilag)

Tæt ved ligger en anden bygning opført efter samme princip. Her har
Dr. Stone opholdt sig under sine besøg på den skotske hede. Hvad man
finder, er et luksuriøst indrettet og ganske hyggeligt herreværrlese med
kraftige lædermøbler, spisemøblement, billiardbord og barskab mv. Et
kontor med et stort fint forarbejdet skrivebord, et soveværelse med en

stor dobbeltseng. Først skal man gennem en lille mere kedsommelig
entré og bagved ligger et lille køkken og et endnu mindre kammer (til
butleren naturligvis!) Der er også et badeværelse: toilet med skyl og bad
med varmt og kold vand altsammen drevet fra en lille pumpestation, der
ser ud til at have kostet en mindre formue at få lavet og tranporteret så
langt ud på ødemarken. I badekaret – sådan et med løvefødder og mass-
er af blanke messingdimser – finder man en mørkerød indtørret rand af
noget der vil vise sig at være blod. Den gode Doktor har nemlig forsøgt at
tage livet af sig efter uheldet med bomben, der i praksis langt oversteg
hans værste frygt.

Skrivebordet er naturligvis ryddet, men i papirkurven kan man finde et
par hastigt nedkradsede tanker (bilag) – udkast til et selvmordsbrev – og i
soveværelset et indrammet billede af en køn ung dame, der senere vil vise
sig at være Lady Lucie Nevermoor. 

I samtlige rum er der bure med døde kanariefugle.

Spor:
fotografi med fotografens navn og et nummer på bagsiden (bilag)
samt Dr. Stones højst bemærkelsesværdige skriverier (bilag). Den
gode doktor er ikke en mand, der har det godt med sig selv!
- Og naturligvis diagrammet på tavlen.

Stikord: Kontrolrummet
’Dæmoniske symboler’ der i virkeligheden er illustrationer af
bombens principper.
Bombens udløser.
Luksuslejlighed langt ude på heden.
Blodspor i badekarret.
Flere døde fugle.

Heksene
To unge og handlekraftige
hekse snuser rundt omkring
afprøvningsstedet. 

W illow og Raven. De er dog kloge nok til at holde sig langt væk fra
karaktererne: Inkvisitionen er ikke godt nyt. Selvom de har fået stort

set samme besked fra Rådet som karaktererne har fået fra Inkvisitionen:
’undersøg sagen og meld tilbage’ har de dog ikke ligget på den lade side
i dagene efter eksplossionen. De har fremmanet en gruppe keltiske guder
for at få sat en stoppper for denne galskab med det samme. Guderne,
Tally, Morgana og Rhianon har nu ikke leveret den ventede vare, og er i
stedet begyndt at spille eneboerfamilie. Det bringer Willow og Raven i en
pinagtig situation, for hvad skal de nu sige til Rådet og hvad stiller man
op med tre guder, der tilsyneladende hygger sig gevaldigt med at lege
eneboere på den skotske hede og lede fremmede agenter og inkvisitorer
på et eller andet sært vildspor. 

Men du kan vise karaktererne, at de unge damer har været på stedet,
dels ved at lade dem finde en underlig samling af små dyrefigurer af strå
forsynet med farvestrålende bånd og små knoglestumper, anbragt forskel-
lige steder i området omkring bombekrateret. Figurerne er ’Sladrehanke’
der gør det muligt for deres skabere at sanse hvad der sker indenfor figur-
ernes ’synsvidde’. 

Desuden kan man med lidt held finde det sted, hvor et stort, indviklet
(keltisk naturligvis) mønster på jorden afslører at et eller andet ritual er
blevet udført. (bilag)

Raven og Willow selv har holdt til i en lille lejr et par mil fra
bombekrateret. Her viser en urgammel stensætning, at der har været dyr-
ket en eller anden form for hedenskab i forgangne tider. Med megen
omhu kan karaktererne muligvis finde stedet, hvor resterne af et lejrbål og
en lille håndfuld madrester afslører, at nogen har været der. Man vil også
finde et par af de allestedsnærværende stråfigurer. 

Faktisk er de to unge damer taget afsted allerede umiddelbart efter
karakternes ankomst til heden. Inkvisitorer er ekstremt dårligt nyt for
hekse, og desuden tyder alt på, at baggrunden for de voldsomme
begivenheder skal søges i Newdon.

Stikord; heksene:
Stråmænd og spor af sære ritualer.
Lejrbål og urgammel hedenskab

Familien på Heden
Tally, Morgana, der ser ud til at være et ubestemmeligt sted i fyrrene og

Rhiannon, der virker som om hun er et sted mellem 17 og
19 er i virkeligheden keltiske guder, der, som den slags har for
vane, har valgt at blande sig i menneskenes gøren og laden.
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Ganske vist er det ikke længere en daglig forekomst, men på den anden
side: Der må jo da være grænser for, hvad man skal finde sig i.

De virker nu strengt taget ikke specielt guddommelige. Tally, der virker
venlig og snaksalig er lettere fordrukken og i følge Morgana fuld af gamle
løgnehistorier. Karaktererne vil dog kunne høre, at han er en ganske frem-
ragende (på et ikke-guddommeligt plan) fløjtespiller. Morgana selv er
nærmest uforskammet. De to småskændes ustandseligt til deres datters
åbenlyse morskab. Rhiannon er iøjnefaldende smuk og går i overrask-
ende rent men temmelig laset og trevlet hvidt tøj. Sammen med et kao-
tisk arrangement af sjaler afslører tøjet meget mere af hendes lange ele-
gante ben og velformede skuldre, end god tone foreskriver. (Noget der
bør gøre et vist indtryk på Henry Markwell-Smith). Hun virker lidt genert
på en ikke helt seriøs måde, og er ikke specielt interesseret i at snakke
med nogen af dem. På den anden side holder hun sig i nærheden, mens
karaktererne snakker med hendes såkaldte forældre, og betragter dem
tilsyneladende med nysgerrig munterhed. 

Familiens beretning går ud på, at der har været ret hektisk aktivitet
omkring de to bygninger: værkstedet og kontrolrummet. At det
tilsyneladende gik ud på at bygge to høje tårne på det flade stykke af
heden, hvor krateret nu befinder sig, og at det meste af arbejdet blev
udført om natten. De er alle enige om, at de fleste af de tyve-tredive per-
soner, der arbejdede på byggeriet, var børn. 

De beskriver selve eksplossionen som en ny sols fødsel. Et enormt lys
af helt utrolig styrke. Efterfulgt af en voldsom orkanagtig storm, ’der
blæste fårene rundt som små uldtotter. Det var rent held, at ingen af os
kom noget til!’. ’Man ku sgu nok (undskyld mit sprog!) se det helt til
Glasgow!’ som Tally siger det. ’Men efter få sekunder var det væk’.

De vil også afsløre, at karaktererne ikke er de første der har stillet de
samme spørgsmål. Et par udenlandske herrer i sorte frakker, kom forbi
for en uges tid siden, og var meget nysgerrige. Efter beskrivelsen af mæn-
denes overskæg at dømme, har det været franskmænd.

Til senere brug skal det bemærkes, at familien også råder over en
gammel hestetrukken husvogn i sigeuner-design. Hestene er dog, kan
Rhiannon fortælle, ‘på ferie’ (solgt antydes det) i øjeblikket.

Stikord: Familien på heden:
En helt almindelig lidt sær familie. Tally er venlig, snaksalig og
drikker lidt. Hans kone er uforskammet. De småskændes. De har
en meget smuk datter, der ikke siger så meget.
Har set børnearbejdere på heden(Der er selvfølgelig tale om

’slangevæsnerne’, (se senere) Denne specielle familie opfatter
dem som børn, hvad de jo også er.).
En ny sols fødsel. Shockbølgen..
Franske agenter.

Slangevæsnerne
Mens karaktererne snuser
rundt, er der nogen, der hold-
er øje med dem. 

De fleste nåede at komme med et af de store dampdrevne køretøjer,
da panikken brød ud, men en lille gruppe af Dr. Stones medarbejdere

er blevet efterladt i forvirringen. Det er slangevæsnerne, nogen dybest set
sørgelige skabninger. Resultatet af Dr. Stones ekspertise. De er special-
byggede til at arbejde med radioaktive materialer og tunge ting også om
natten. De er store, brede og muskuløse, deres øjne er særligt store og
lysfølsomme, så de må benytte noget, der ligner gammeldags flyverbriller
med mørkfarvet glas om dagen. Deres hud er en slags kaftigt grønsort
slangeskind, der i teorien skulle kunne modstå en vis mængde radioaktiv
stråling, og deres skelet er forstærket med metalstykker. Udgangspunktet
for konstruktionen har været grupper af begavede forældreløse børn og
unge fra Newdons mange fattighuse. Slangevæsnerne er altså i virkelighe-
den børn i monsterskikkelse. Og de tre efterladte på heden er oven i
købet alvorligt syge af strålesyge og fordi de ser ud, som de gør, kan de
ikke kontakte fremmede. Især ikke fremmede, der ser ud til at komme fra
en organisation, der er kendt for at dræbe dæmoner og den slags uden
videre diskussion. 

Hvad de derimod kan gøre, er at stjæle disse fremmedes luftfartøj, hvis
chancen byder sig, og det vil de så prøve. Det er i midlertid ikke så nemt:
de er syge, forvirrede og panikramte, så resultatet bliver, at der befinder
sig et enkelt stort sort væsen med slangeagtig hud og uhyggelige øjne i
Turboglideren, når karaktererne vender tilbage til den. 

Han hedder Marcus og sidder, træt, syg og opgivende i pilotens sæde.
– Du kan vælge om du vil lade ham være sammen med de to andre, der
så gemmer sig et eller andet sted i nærheden, eller om du vil lade dem
være stukket af, da det viste sig, at de ikke kunne få maskinen i luften.
men Marcus kan ikke mere. Ved karakterernes tilbagekomst vækkes vrede
og desperation i ham og han går til angreb på dem fra turbogliderens

MICHAEL ERIK NÆSBY

Forklaringen på kanariefuglene
Fuglene er en sikkerhedsforanstaltning. Systemet kendes fra
diverse miner i gamle dage. Man tog småfugle i bur med sig
ned i mineskakterne. de blev brugt som en slags giftgasmålere,
eftersom de små dyr er væsentlig mere følsomme for effekten af
de giftige gasser, der var en konstant trussel mod minearbe-
jdernes sikkerhed, end mennesker. Dr. Stone antager, at det
samme gælder for den radioaktive stråling, der er en reel risiko
ved arbejdet med bomben. Hans medarbejdere har fået besked
på, at tage de små dyr med sig overalt. Ordren er, at de skal
forlade området, hvis fuglene viser tegn på at få det skidt. 

Plan B:
Oprindeligt var det planen, at der skulle have været en afled-
ningsmanøvre, hvor en større militærøvelse skulle være fundet
sted i området. Den skulle forklare diverse brag og andre
forstyrrelser. Det blev ikke til noget takket være Fader Helius’
indgriben, og manøvren er nu aflyst af frygt for at skabe endnu
mere opmærksomhed omkring begivenheden. Militærmanøvren
skulle også have dækket over et evt oprydningsarbejde, som nu
yderligere er vanskeliggjort af, at man ikke har forudset
omfanget af problemerne med strålingsfaren. Mens vore hoved-
personer er i gang på heden, overvejer George Nergal og hans
venner i Hendes Majestæts Dronningens Hemmelige
MilitærPoliti (HMQSMP) hvordan man sådan helt præcist skal få
ryddet op, og hvilke forholdsregler, der kan være nødvendige for
at holde bombesprængningen skjult både for Inkvisitionen og
fjendtlige fremmede magter.
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dør. med en vag plan om alligevel at flygte. Slangevæsnerne er solidt
byggede og kan holde til meget, så de første skud gør ikke det store
indtryk. 

Tip: en eventuel kamp bør helst foregå udenfor maskinen. Af
hensyn til brinten i turboglideren ballast-tank, som betyder, at den
risikerer at springe i luften, hvis den bliver ramt af en vildfaren
kugle.

Under alle omstændigheder ender det med, at lige på det tidspunkt,
hvor han virker mest uovervindelig, begynder Marcus at hoste voldsomt.
Han falder om mens blodet vælter ud af munden på ham, og den
opmærksomme iagtager vil opdage, at ’monsteret’ græder.

Særlig skarpsindig behøver man derimod ikke at være for at opdage,
at det mystiske væsen har flere store sår på , hænder, arme og ben. Det
ligner brandsår og er voldsomt hævede. Det er naturligvis stråleskader.

Tip: Der skal lægges op til, at det muligvis er disse væsner,
der har boet i  soverummet over værkstedet..

Spor: Der er umiddelbart ikke så meget at gå efter, men
Inkvisitionen råder over eksperter på mange forskellige områder,
og de er ikke sarte. Marcus kan kan tages med tilbage til Newdon
og obduceres. Det vil tage nogen dage før der kommer et resul-
tat, men meget tyder unægteligt på, at han er bygget med et eller
andet særligt formål for øje. At han er død af (eller i hvert fald
ville være død) af en mystisk sygdom, der tilsyneladende åd ham
op indefra, og at han sin voldsomme størrelse til trods havde et
barns hjerne. (Se afsnittet om inkvistionens lærde)

Stikord: Slangevæsnerne
Et døende barn i monsterskikkelse har forsøgt at stjæle karakter-
ernes luftfartøj

Landsbyen
Den mand, der efter planen skulle møde karaktererne i nærheden af

Fader Helius’ ødelagte køretøj er ikke dukket op. I stedet vil de på et
tidspunkt møde en ung knøs på en pony. Det er degnens søn Allan fra
landsbyen Tobernory, der ligger ca 50 mil fra Ground Zero. Han siger, -
med tydelig ærefrygt i stemmen - at ’den fremmede præst’ er for syg til at
komme selv, men at han i øjeblikket befinder sig i en seng i den lille

landsbys præstegård. 
Når karaktererne når frem til lands-

byen, viser det sig selvfølgelig, at han er
død i mellemtiden. Også han har blod
omkring øjne og mund samt brand-
sårslignende skader i ansigtet, på hæn-
derne og på fødderne. Tobermorys
præst, den gamle Fader Moley, har aldrig
set noget lignende, men har besluttet at
holde dødsfaldet hemmeligt indtil videre
for at undgå panik i den lille by. Hemmelighedskræmmeriet gælder
naturligvis ikke for karaktererne der jo ’også selv er kirkemænd .......øh ...-
folk’. 

Tobernory er i øvrigt ganske hårdt ramt. To lokale betjente er, sammen
med hjælpepræsten, den unge fader MacMollon, nogen dage forinden
døde af den samme mystiske sygdom. Det var de tre, der oprindeligt
fandt fader Helius’ lig ude på heden. Både gamle fader Moloy og byens
øvrige indbyggere, der iøvrigt er tilbageholdende og ret uhøflige overfor
fremmede, har oplevet selve eksplosionen. De beskriver en ekstra solop-
gang, en voldsom storm, der smadrede vinduer og flåede tagsten af
husene efterfulgt af jordskælv. Det er en udbredt opfattelse, at det er
starten på jordens undergang. ’Men’ som en af dem siger ’det er jo ikke
en grund til at gå hen og blive fjollet!’ Med andre ord: det kan da godt
være, at jorden er ved at gå under, men vi fortsætter vores liv helt som vi
plejer. Folk på egnen er stærke i troen, puritanske helt indtil rygmarven,
og de føler sig sikre på at have Gud på deres side, så hvor galt kan det
gå?.

Stikord: Tobernory
Har set ‘Den nye Sol’ og mange tror Verdens Undergang står for
døren.
To døde betjente og hjælpepræsten er døde efter at have fundet
master Helius’ lig
Tagsten er blæst ned og udsatte vinduer er smadret ved eksplos-
sionen.

Agenterne
De franske agenter er kommet på sporet af begivenhederne på heden,

fordi de rutinemæssigt overvåger Dr. Stone. De vil altså kunne blive
en kilde til oplysninger for vore karakterer. Selvom de (eller rettere deres
chefer) måske nok har en overordnet ide om, hvad der er foregået, er de
voldsomt interesserede i detaljerne. Med andre ord ønsker de at få fingre i
alt og/eller alle, der kan hjælpe dem med at få et klart billede af, hvad der
er sket, hvordan bomben er konstrueret osv. 

De britiske agenter (fra HMQSMP*) forholder sig i første omgang
afventende. Inkvisitionen er ikke en ufarlig modstander, og nu har man jo
allerede skaffet et hold af vejen. Så men venter og ser, hvad der vil ske.

Tip: Ved ankomsten tilbage til Newdon, kan du lade karakter-
erne bemærke en umærket grå turboglider, der er landet umid-
delbart før deres. 

Karakterernes transformation
Istarten er deres vampyr-transformering ikke særlig tydelig. En let

ubestemmelig sultfornemmelse kombineret med en oplevelse
af at solen her i området da er usædvanlig ubehagelig og skarp.
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2 – Newdon igen
Home sweet home? 

Idette afsnit er karakterne tilbage i Newdon, hvor de har mulighed for at
besøge industrimanden George Nergal, Alistair Campbell i Dr. Thomas

Stones monumentale hovedkvarter, Inkvisitionens hovedkvarter, dens
eksperter og dens enorme bibliotek, hvor Aleksander har styr på det hele.
De kommer også i ’Helvede’ og finder langt om længe Thomas Stone. 

De har møder med de franske og engelske agenter og mens først -
nævnte er mistænkeligt hjælpsomme er sidstnævnte tæt på at tage livet
af dem. 

De får også lejlighed til et genhør med Tally’s fløjtespil.

Generelle småting:

Karaktererne bor selv i Newdon. Henry Markwell-Smith, Eric Honeywell
og Adam van Helsing bor i små relativt velindrettede lejligheder, der

tilhører Inkvisitionen. Max Linten er midlertidigt inkvarteret på Hotel
Excelsior nær Centrum, mens Dr Helena Eberhart bor i et mindre hus i
en halvfin bydel og Sandra Har sin lejlighed under mere beskedne vilkår i
den anden ende af byen.

Stemningen i dette afsnit:

Newdon er en mørk og skummel storby. Både den magtfulde og rige
kirke og de fremstormende store firmaer har en forkærlighed for

enorme monumentale bygninger, som præger byens centrum. I byens
slumkvarterer, med deres faldefærdige lejekasserne og smalle gyder,
huserer småkriminalitet og vold. 

Dels på grund af Themsen og dels på grund af store mængder kul-os i
luften hjemsøges byen ofte af tætte tågebanker. Efterhånden som karak-
tererne bliver mere og mere følsomme overfor solskin og dagslys, oplever
de en stadig større del af byen indhyldet i skumringslys, halv- og
helmørke. Og de hjemsøges naturligvis også af en – berettiget – følelse af
at være forfulgt.

Helvedes Fyrste
Et af sporene fra heden fører
til George Nergal og hans
stålværk. 

Stålværket er en af de utallige store industribygninger, der er skudt op i
og omkring Newdon de seneste ca 50 år. Det er gigantisk og monu-

mentalt (bilag). Det er også omkranset af et højt pigtrådshegn, og i første
omgang er den eneste vej ind gennem den påfalden velbevogtede ho-
vedindgang, hvor Inkvisitionens folk modtages med en passende bland-
ing af høflighed og mistro. En mand fører dem til Nergals kontor. Vejen
går gennem en fint og fornemt indrettet administrationsbygning og karak-
tererne kommer ikke i nærheden af fabrikationsfaciliteterne. 

Nergal er en af rigets førende indutrimagnater og har meget stor magt
– desuden har han jo regeringen på sin side. Omvendt er Inkvisitionen,
som vore hovedpersoner jo repræsenterer, heller ikke til at spøge med, så
han vil modtage dem med den største venlighed og gøre alt for at virke
hjælpsom. – Uden at afsløre noget som helst. Hans forklaring, der jo
egentlig er meget rimelig, vil lyde, at han da leverer værktøj og den slags
til mange forskellige ting, men at han ikke kan kontrollere det hele, og at
det sikkert desuden er en eller anden lokal mellemhandler, der har leveret
materialerne til det der underlige sted. Han ved med andre ord intet som
helst, påstår han. Men han kan da få det undersøgt, og han vil love at
give dem al mulig hjælp. De vil få besked så snart han finder ud af noget.

Han tilbyder dem te med kager (I England er ’te’ en betegnelse for et
ganske omfattende måltid.) og vil snakke om Storbritaniens strålende
rolle i verdenshistorien og ’De Andres’ manglende forståelse for
Englændernes intelligens og dannelse. Det er, mener han, på tide, at
England genindtager sin Naturlige Førerstilling. Men det kræver selvføl-
gelig, at Dronning Mary ’God Save Her!’ tager bukserne på og er indstillet
på at gøre det indlysende. Han er smilende og ganske overbevisende hele
vejen igennem. Også selvom han taler med antydning af en ubestem-
melig accent, ligesom ’Nergal’ da strengt taget slet ikke lyder som et
engelsk navn?

Hovedindtrykket skulle gerne ende med at være, at han er en farlig
herre, der har noget at skjule, og at der er et noget lettere uærligt ved
hans interesse for Englands Storhed. 

Tip: Hvis du synes, kan du evt lade Nergal afsløre sig selv ved
at lade ham vide en ganske lille smule mere om, hvad der er sket

på heden, end karaktererne
har fortalt ham. Fx, hvor
stedets beliggenhed eller
noget om, hvad slags ting de
har fundet. 

Da de forlader den smilende
mand, sker der noget, der

giver lidt skår i den blanke facade.
Et ca. 13-årigt barn kommer
løbende fra fabrikationsafdelingen
henover gårdspladsen, forfulgt af
to bevæbnede sikerhedsvagter. De
fanger selvfølgelig let den pigen,
som får et voldsomt slag, inden
hun råbende og skrigende bliver
lagt i håndjern og ført tilbage til
fabrikken. Karaktererne kan
naturligvis, hvis de er lidt kvikke,
redde det stakkels barn. Hun vil
fortælle dem om de frygtelige
arbejdsvilkår på fabrikken, om
nogen af de mærkelige arbejdere,
der kommer og går osv. Men hun
ved naturligvis ikke så megt om,
hvad det egentlig går ud på. (se
næste afsnit) Redningsaktionen vil
medføre en diplomatisk krise
mellem Nergals firma, der vil for-
lange barnet udleveret eller fri-
givet, og Inkvisitionen. Den del af
historien vi ende med at karakter-
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erne får besked på at aflevere barnet. – Hvad de ville vælge at gøre, er der
ingen der kan vide. Den unge dame benytter nemlig først givne lejlighed
til at score et eller andet værdifuldt og stikke af fra sine redningsmænd.

Stikord: Helvedes fyrste
Nergal er smilende og høflig og lover at hjælpe.
Ved dog ingen ting.
Karaktererne kommer ikke i nærheden af fabrikationsafdelinge
men får kun lov at se den fine administrationsafdeling.
En lille pige stikker af, fanges og får tæv af vagterne.

På genbesøg i Helvede
Det bliver tydeligt, at Nergal er dybt indvolveret i sagen (eller i noget

andet skummelt?), og det vil sandsynligvis blive klart for karaktererne,
at de nok er nødt til at aflægge selve fabrikken et besøg. Det kan gøres
på mange forskellige måder. De kan forsøge at bluffe sig ind, men så skal
det altså også være en meget overbevisende bluff. Eller de kan satse på et
natligt indbrud. Nergal tager sin sikkerhed ganske alvorligt, så karakter-

erne skal bruge deres evner fuldt ud, hvis det skal lykkes at komme ind. 

Tip: Du kan evt lade de franske agenter skaffe karaktererne en
nøgle. Den bliver diskret skubbet under en dør, eller ligger plud-
selig på bordet foran dem. Naturligvis en anonym lukket kuvert,
tydeligt mærket ’Nergal Ironworks’... (Temmelig mystisk!)

Fabrikken er enorm og fuldtsændigt uoverskueligt indrettet.
Kæmpemæssige dampdrevne maskiner fylder det hele med røg og hed
tåge, mens glødende stykker af metaldele køles ned og varmes op i de
forskellige processer. I én afdeling produceres dele til kakkelovne og
køkkentøj, mens der i en anden støbes kanoner og statuer af dronning
Mary. Fabrikken fremstiller tilsyneladende næsten alt, hvad der kan støbes
i metal. Overalt starter processen dog med, at flydende metal hældes ud
af kæmpemæssige smelteovne og fordeles i forskellige støbeforme.

Nergal benytter konsekvent den billigst
mulige arbejdskraft, hvilket i praksis vil
sige en masse kinesere og andre illegale
indvandrere, samt børn og unge til de
funktioner, der ikke kræver særlig fysisk
styrke eller specialviden. Tempoet er
selvfølgelig så højt som muligt, og
ulykker synes at være uundgåelige. Det
glødende metal, den ulidelige varme og
de hårdt arbejdende tavse mennesker får
sammen med de bevæbnede opsynsmænd det hele til at minde om et
billede af helvede.

Dæmonernes spor
Et område af bygningen er afspærret fra resten. Der er eksta sikker-

hedsvagter og høje vægge ind til det, der i følge skiltet over døren er
’udviklingsafdelingen’. Skiltet siger også ’Adgang Forbudt’ og ’Kun for
autoriseret peronale’. Det er tydeligvis her de interessante ting foregår.

Bag afspæringen finder man en enorm og komplet uforståelig ma-
skine (se billede) et skab fuld af sære hvide dykkerdragter og rækker bure
med kanariefugle placeret rundt
omkring. Maskinen er et oparbejd-
ningsanlæg, der laver plutonium af
uran. I praksis er der intet at se, og
det eneste tegn på, at der sker
noget, er en svag summen fra
maskinen. 

I et kraftigt aflåseligt bur i rum-
mets fjerneste ende ser man en lille
smelteovn, der ligner noget fra en
alkymist’s værksted. Sammen med
et sæt af støbeforme, afslører den,
at man her kan støbe små appelsin-
båds-lignende stykker af metal. I en
stor aflåst glaskasse, fremstillet af blyholdigt glas (krystalglas), befinder sig
en række små trækasser, hvoraf tre* nu indeholder et bådformet stykke af
det metal, man tilsyneladende arbejder med. Trækasserne er foret med
bly, metalstykkerne har fået et lag blyholdigt lak og metallet er selvfølgelig
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Info:: Dødsmetal?
Plutonium er et sølvfarvet metal, der vejer op til ca 20 g. pr
kubikcentimeter alt efter type og finhed. Eller 20 gange så meget
som vand. (En klump plutonium på størrelse med en 1-liters
mælkekaton vejer altså 20 kg.)
Den kritiske masse – den mængde, der skal til for at starte en
kædereaktion – er 10 kg alt efter forholdene. (Hvis vi faktisk
havde en mælkekarton-formet klump plutonium, ville den altså
eksplodere.) Dr. Stones bombe bygger på et system, hvor fem
stykker plutonium skydes sammen under højtryk v. hj. af almin-
deligt dynamit, så de tilsammen kommer til at danne en kugle-
form. 
De enkelte stykker er formede omtrent som appelsin-både og
vejer ca to kg. – Svarende til 100 ccm eller hvad der kan være i
et mindre sodavandsglas. 
I vor virkeligheds verden kan man ganske vist nu lave bomber
med op til 1 kilotons sprængkraft af så lidt som 1 kg plutonium,
men det kræver metoder, som Dr. Stone endnu ikke har
udviklet. 

15Ill.: Nergal Ironworks i Newdon
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plutonium. Der er to grunde til det meget bly. Det skal beskytte mod
strålingen, og det skal forebygge, at man kommer til at starte en uforud-
set kædereaktion, der vil kunne føre til en atom-eksplossion eller en ukon-
trollabel nedsmeltning.

Der er advarselsskilte (bilag) overalt.

Tre muligheder
Forløbet af karakterernes besøg på fabrikken vil selvfølgelig være

afhængigt af, hvordan de prøver at komme ind og ikke mindst
hvornår. I dagtimerne vil der være fuld af folk og mulighederne vil i sagens
natur være ret begrænsede. Om natten vil der være bevæbnede vagter
man skal snige sig forbi eller sætte ud af spillet. Til gengæld kan man få
set sig omkring. Omvendt vil et besøg i dagtimerne kunne vise dem,
hvordan arbejdet med anlægget foregår. – Hvilket primært vil sige med
allerstørste forsigtighed. Tre meget store arbejdere iført hvide dykker-
dragter holder øje med tingene og drejer en gang imellem på et kontrol-
håndtagene til den meget store maskine. De tre er ligesom folkene på
heden, slangevæsner, fremstillet af Dr. Stone, og vil gøre næsten hvad
som helst for ikke at komme i kontakt med karaktererne. Eftersom de ser
ud, som de gør, forventer de nemlig at blive opfattet som monstre. Hvis
man på en eller anden måde kan overbevise dem om, at man ikke vil
dem noget ondt, at man ikke synes de er uhyggelige og at man gerne vil
hjælpe dem, kan de blive en meget værdifuld kilde til oplysninger. De ved
at de den ene dag var forældreløse på et børnehjem, og at de den næste
vågnede op i kæmpeskikkelse med en kraftig sort slange-agtig hud. De
kan udpege det sted, hvor forvandlingen skete (Stoneworks – Dr. Thomas
Stones berømte hovedkvarter midt i byen) og de kan fortælle om det
arbejde, de laver for Nergal: Små metalstænger sættes ind i huller i den
enorme summende maskine, hvorfra de fjernes efter en uges tid og
smeltes om til de appelsinbåds-formede kuglestykker, og pakkes i de bly-
forede kassser. Det hele sker under meget strenge sikkerhedsforanstalt-
ninger.

Under alle omstændigheder kan du lade karaktererne finde en lille stak
af et papir, hvori det under overskriften ’Om Sikkerheden’ gennemgås
hvad man skal gøre og ikke gøre, når man arbejder med det mærkelige
metal. Det er iøvrigt underskrevet Stone... (bilag)

Tip: Det her kan faktisk gå meget galt for karaktererne. Hvis
man fjumrer rundt med plutonium af den rigtige slags i
tilstrækkeligt store mængder kan man starte en kædereaktion.
Det er derfor vigtigt, at du husker, der kun må være tre-fire
stykker af det farlige metal tilgængeligt. Ellers risikerer vi, at
karaktererne får slettet både sig selv og en ret stor del af Newdon
permanent fra jordens overflade!

Stikord: Dæmonernes Spor
Den store maskine og de små stykker plutonium
Blyholdig maling, blyforede kasser
Adrvarselsskilte og sikkerhedsforeskifter
Muligvis kontakt med flere slangevæsner.

Stoneworks
Dr Thomas Stones engagement i
begivenhederne er måske ikke
så indlysende i starten. 

Fotografiet af den unge dame fra bunkeren kan spores til en fashion-
abel Newdon-fotograf, hvorfra man ved hjælp af nummeret på bagsi-

den kan finde navnet på den mand, der har foretaget bestillingen: Dr.
Stone naturligvis. 

Personen på billedet kan også identificeres. Den unge Lady Lucie
Nevermoor* var nemlig hovedperson i en skandale omkring et selv-
mordsforsøg for et par år siden. Der er ganske vist ingen af karaktererne,
der kan genkende hende. – Men en af Inkvisitionens eksperter eller en
journalits fra en af aviserne vil kunne identificere billedet. ’Det ligner da
hva’ er det nu hun hedder? ....Det skal jeg lige checke’ og så videre.
Historien bag skandalen var, at hun var forlovet med Dr. Thomas Stone,
men at deres forhold pludselig var gået i stykker. Et par måneder senere
blev de i øvrigt gift (appendix). 

Også resultatet af obduktionen af slangevæsnet fra heden kan, når det
dukker op, bringe dem på sporet. (Se afsnittet om Inkvisitionens lærde.)

Desuden er Dr. Stone, som en af imperiets absolut førende videnskab-
smænd en af de indlysende personer at spørge til råds – både når det
gælder mystiske eksplossioner og sære sygdomme.

Planeten midt i byen
Stoneworks er navnet på Dr.
Thomas Stones hovedkvarter. 

Officielt lever han og hans mange ansatte af ’konsulentvirksomhed’,
hvor de udvikler metoder og produkter for andre, altså en slags

opfindere. Hovedindtægten kommer dog fra forskellige hemmelige pro-
jekter og fra udnyttelsen af forfaderen Victor Frankensteins metoder. Ved
hjælp af dem kan man fremstille mennesker og andre levende væsner til
specielle funktioner efter kundens nøjagtige specifikationer. Arbejderne på
heden (slangevæsnerne) er blot et eksempel, men man leverer alt fra
konkubiner og livvagter til højtbetalende rigmænd, dobbeltgængere til
truede statsoverhoveder, og har man rigtig mange penge, kan man sågar
få sig en helt ny og mere sportstrænet krop. Det foregår naturligvis alt-
sammen i allerdybeste hemmelighed. Stoneworksbygningen er selvføl-
gelig enorm. En kugleformet kuppel danner rammen om både de legale
og illegale aktiviteter. Umiddelbart ser det nu særdeles uskyldigt ud.
Invendigt i kuplen finder man en ligesidet trekantet pyramide af glas.
(Som en firesidet terning) Alle kontorer, laboratorier og værksteder har
vægge og døre af glas, og der er store glasarealer i gulvene, så man får
det indtryk, at man kan se alt hvad der foregår. ’Det symboliserer princip-
pet om videnskabelig åbenhed.’ som Alistair Campbell, Dr. Stones per-
sonlige assistent, siger det. 

Åbenhed eller ej: Den gode doktor er ikke til stede, og uanset, hvad de
gør, kan karaktererne ikke komme til at træffe ham. Alistair Campbelle
lover at besvare alle spørgsmål. Han har ingen ide om, hvordan et billede
af Lady Lucie Grey kan være kommet til at være i kontrolrummet eller
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noget andet sted for den sags skyld. Han forsikrer dem, at sagen vil blive
undersøgt til bunds og at de vil blive fuldt orienteret om alle detaljer. men
at de skal vide, at ‘Dr. Stone, på grund af en mindre – men særdeles
stædig – forkølelse, ikke har forladt Newdon i månedsvis’. Han – altså
Campbell – skal sørge for at de får en aftale med den Store Mand,
snarest muligt, men kan ikke sige præcis hvornår. Til gengæld får de at
vide, at de frit kan se sig omkring i bygningen, hvis bare de ikke forstyrer
for meget. ’Vi har intet at skjule!’

Det er et travlt sted, og man arbejder blandt andet med nye og
forbedrede dampmaskiner, makiner, der kan optage lyd på metaltråde
ved hjælp af magnetisme, små lam-
per, der kan lyse (omend i meget
kort tid) uden nogen form for gastil-
slutning, penne, der tilsyneladende
kan skrive uden blæk, cykler, ringek-
lokker, rejsegrammofoner, røre-
maskiner osv. Mange steder arbe-
jder hvidkitlede folk i beskyttelses-
masker med forskellige kemikalier,
mens de andre steder blot sidder og
regner og regner og regner eller
diskuterer højlydt, hvorfor et eller
andet ikke drejer rundt som forven-
tet. Altsammen meget spændende
med fuldstændigt uskyldigt.

Tip: en mulighed:
Hvis du føler, at du er ved at
komme i tidsnød kan du
benytte en variant, hvor Dr.
Stone enten selv kontakter
karaktererne – forklædt og i
dybeste hemmelighed – eller han lader en af sine medarbejdere
kontakte dem med en diskret lille note (bilag) – med aftale et
mødested. Altsammen naturligvis uden Alistair Campbell opdager
det. Derved undgår du hele sekvensen omkring Dr. Stones privat-
bolig.

Tip: 
Du må gerne give spillerne/karaktererne en fornemmelse af at
Alistair Campbell er for god til at være sand. At hans venlige
åbenhed er omhyggelig indstuderet, en smule overdreven og helt
igennem falsk.

Tip: 
Du kan vælge at lade spillerne ankomme til Dr. Stones berømte
hovedkvarter samtidigt med en gruppe kinesiske rigmænd. De
kommer i specialbyggede køretøjer og de og deres body-guards
er iført farvestrålende silkeklæder. Det er altså en gruppe, der vil
være ret svær at overse. Pointen er, at de tilsyneladende er væk,
da karaktererne senere kommer på rundtur i bygningen, men at
deres køretøjer stadig holder udenfor. Ret mistænkeligt! Det kan
give dem en antydning af, at der måske er noget mystisk skjult
bag den åbenhed, Campbell taler så meget om.

Stikord: Stoneworks:
Det store Opfinderværksted
Princippet om åbenhed i videnskaben
De forsvundne kinesere.
Ingen Dr. Stone, selvom du dog muligvis kan lade ham aflevere
en note.

At vende hver en
sten
Dr. Thomas Stone
er altså ikke så
nem at få kontakt med. 

Men efter en smule detektivarbejde finder de altså under alle
omstændigheder frem til manden. (Det er jo ikke noget problem for

Inkvisitionen at få fat i folks privat-adresser.)
De opdager, at han tilsyneladende er under streng bevogtning og

måske endda er en slags fange i sit eget hjem. Igen synes bluff eller
natligt indbrud at være de mest oplagte fremgangsmåder. 

Tip: Historiens logik siger, at det skal være så godt som
umuligt at kontakte doktoren. Han er en mand med en uhyggelig
viden og den eneste, der kan realisere bombe-projektet, men på
grund af sin depression er han i øjeblikket fuldstændig upålidelig:
Nergal, Campbell og HMQSMP gøre alt, hvad der står i deres
magt for at holde ham væk fra folk. På den anden side, skal det
jo helst være muligt for karaktererne at kontakte ham. Alt efter
hvor fikse dine spillere viser sig at være til den slags, kan du
overveje at lade dem få hjælp, enten fra Tallly og Rhiannon, De
Franske Agenter eller heksene. Ligesom man da kan forestille sig,
at Inkvisitionen selv har forbindelser til folk, der specialiserer sig i
operationer af den nødvendige slags. Hvis du synes det virker for-
nuftigt, kan du eventuelt lade Dr. Stone selv kontakte en præst i
hemmelighed (for at skrifte) evt. gennem butleren eller den
ulykkelige Lady Nevermoor. Præsten, der bestemt ikke har lyst til

at høre, hvad den verdens-
berømte videnskabsmand kan
finde på at fortælle, klager sin
nød til sin foresatte, der snakker
med sin overordnede, der
beslutter, at det meget nemt
kunne vise sig at være en sag
for inkvisitionen.

Dr. Stone er naget af dybe
samvittighedskvaler. Han har fore-
taget sig mange forfærdelige ting i
sit liv, og de piner ham alle: Efter

den uheldige eksplosion på den skotske hede,
mens alle andre havde travlt med at flygte,
havde Thomas Stone travlt med at prøve at
begå selvmord. Et forehavende, der er mere

end almindeligt vanskeligt for en person, hvis nærmeste medarbejder har
adgang til en proces, der kan gøre døde levende. 

Rent bortset fra, at det lille palæ er omkranset af et højt pigtrådshegn
og at der er bevæbnede vagter ved alle indgange, er Mesterens hjem et
besynderligt sted. Butleren Samson er en tavs kæmpe, der tjener sin
herre med en betingelsesløs hengivenhed. Lady Lucie Nevermoor Stone
er en uimodståelig men stort set viljeløs skønhed, der ikke en gang fun-
gerer helt overbevisende som udstillingsgenstand. Hendes påklædning
virker både slidt, halvsjusket og tilfældig, og hun kan tilsyneladende ikke
huske fra den ene ende af en sætning til den anden: ’Min mand har det
ikke så øh... hvad er det nu det hedder?’ hvorefter hun kigger forvirret på
sine hænder.

Huset er indrettet med store tunge møbler i ædeltræ og
læder. Der er masser af nips og fine kunstgenstande.
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Fuldstændig efter bogen, sådan som den slags nu skal se ud i Newdon i
AD 2004. Desværre er det tydeligt, at der ikke er blevet gjort rent i nogen
uger. Alle gardiner er trukket for og de spredte lamper understreger blot
dunkelheden yderligere. Luften afslører at vinduerne ikke bliver åbnet for
tiden. Huset udstråler slet og ret fremskreden og vedholdende depres-
sion. 

Depression er ikke en fornemmelse af, at man har det lidt skidt og har
et par alvorlige problemer. Rigtig depression er en sikker viden om, at tin-
gene går ad helvede til, og alt hvad man kan gøre er fuldstændig nyt-
teløst. Oftest er resultatet en gennemgribende apati det eneste, der
afholder den depressionsramte fra at begå selvmord. Det er simpelthen
for besværligt. I Dr. Stones tilfælde har selv det, som vi jo ved, ikke været
tilstrækkeligt. Og faktisk viser det sig, at han vil prøve igen. Hvis karakter-
erne efter megen snak og snigen finder frem til videnskabsmandens arbe-
jdsværelse, hvor han efter sigende skulle befinde sig, finder de et efterladt
brev, der afslører, at han er på vej til Stoneworksbygningen, hvor han har
tænkt sig at tage sit eget liv. 

Inden han tager dette sidste afgørende skridt, vil han dog prøve at
skrifte, at bekende sine synder for en præst. Han har faktisk sendt bud
efter den lokale sognepræst og bedt ham møde sig ved bygningen,
hvilket giver vore karakterer en mulighed for at få fat i doktoren inden det
er for sent.

Stikord: At vende hver en
sten: 
Dr. Stone er nærmest i husar-
rest.
Alt i huset bærer tydeligt præg
af Doktorens psykiske tilstand.
De franske agenter eller de
keltiske guder kan evt give
karaktererne lidt hjælp.
Du kan også lade den præst,
Stone selv kontakter for at
kunne skrifte, klage sin nød til
sine overordnede. Her er
pointen den, at præsten er
bange for, at han vil få ting at
vide, han ikke kan håndtere.
Lady Nevermoor-Stone er
forvirret og sær, mens but-
leren mest af alt minder om
en stor meget trofast bull
dog. 

Faderkirkens
Bibliotek
Alexander er Bibliotekets
Vogter.

Og biblioteket er i dette tilfælde verdenshistoriens største bogsamling.
Alexander selv er verdens mest avancerede maskine. En gigantisk

finmekanisk computer. Det har taget 200 urmagere 10 år at bygge første
del og anden del af projektet er stadig under færdiggørelse. Men så har
man også en gigantisk samling af tandhjul, driv-aksler og udvekslinger,
der kan besvare spørgsmål. 

Sådan da.
Alle forfattere, titler og

emner er – sammen med
en kort stikordsliste for

hver bog – indkodet på milliarder af små metalplader. En for hver titel i
biblioteket. Ved hjælp af et forvirrende udbud af drejehåndtag, tastaturer
og vippe-arme, kan en gruppe trænede medarbejdere på få sekunder
finde frem til lige præcis den bog, der kan besvare brugernes spørgsmål.
Altså i teorien. Der er et par småproblemer: For det første finder
Alexander næsten altid et par uventede ting frem fra bibliotekets
omfangsrige hylder, der tilsyneladende overhovedet ikke har noget med
sagen at gøre. uden at nogen kan forklare maskinens besynderlige logik.
For det andet er ca halvdelen af bibliotekets bøger forbudt læsning og må
ikke udleveres til nogen. En hel del af dem eksisterer faktisk overhovedet
slet ikke – officielt i hvert fald.

Biblioteket er det oplagte sted at bedrive research om store mystisk
helvedesdæmoner, mærkelige slangevæsner, sære sygdomme og nogen
af de andre ting, karaktererne kan rende ind i undervejs. Også selvom
svarerene ikke er specielt entydige. På mange måder minder hele
processen lidt om informationssøgning på internnettet.

Bilag (biblioteket 1-5) er eksempler, du kan udlevere til karaktererne.
Hvis karaktererne vælger at benytte biblioteket i deres efterforskning, kan
du næsten ikke undgå at skulle improvisere en håndfuld lignende mere
eller mindre meningsfulde svar. Husk også, at mange af bøgerne ikke må
udleveres uden tilladelse fra allerhøjeste sted, hvilket vil sige selveste
Kardinal Rasputin. 

Mesterinkvisatorens Bolig
Nu er det jo tilsyneladende Fader Helius, der først har været på sporet

af Djævelskabet på heden, og det vil være nærliggende at forsøge at
finde ud af, hvad han arbejdede med i tiden før sin dramatiske død. Det
viser sig, at han har en lejlighed i East End, den fattigste del af Newdon.
Midt i mylderet af møbeskidte børn, ludere og lommetyve boede den
gamle mand under taget i en af de mange temmeligt medtagne
lejekasserner. Her er der hverken centralvarme eller rindende vand, men
til gengæld er der masser af bøger af alle mulige slags. Et stort meget
rodet arbejdsbord fylder det meste af den ene ende af det store rum, der
også har fungeret som soverum og køkken for den gamle inkvisator. To
store kakkelovne og et badekar bag et forhæng afslører, at den tidligere
beboers manglende hang til luksus har haft visse begrænsninger.

Det synes umuligt at finde hovede og hale i bjerget af bøger, og papir-
er eller notater er der tilsyneladende intet af. 

Mens karaktererne roder rundt i lejligheden dukker der pludselig en
yngre munk med et stort jagt-gevær op i døren. Det er broder Palin, der
bor i lejligheden nedeunder og som viser sig at have været Fader Helius’
tjener og assistent. Han er bange, forvirret og vred. For selvom den gamle
har været en streng herre, holdt han alligevel af ham, og efter hans død
er der sket en hel del underlige ting. Der har to gange været indbrud i lej-
ligheden. den ene gang stjal de alle mesterinkvisatorens papirer! Broder
Palin føler sig desuden overbevist om, at han bliver forfulgt og at nogen
har prøvet at slå ham ihjel. Han fortæller, hvordan en gruppe flyttemænd
tabte først nogen meget tunge brædder, dernæst en kasse med bøger fra
femte sals højde lige foran ham, og hvordan han et par dage efter blev
ramt af en løbsk hestevogn. 

Han ved intet om Fader Helius sager. Det var for hans egen sikkerheds
og sjælefreds skyld, som den gamle havde sagt. Men han ved, hvor
Mester-inkvisatoren havde tilbragt en masse tid, i ugerne inden han tog til
Skotland, og han mener, at de der vil kunne finde en, der ved mere om
hans arbejde. Sagen er, at den gamle havde en svaghed for en bestemt
form for Sushi, som han altid købte i et japansk spisehus Grand Tokyo
Palace, men som han i virkeligheden ikke kunne tåle. – ’øh fordøjelsen, I
ved?’ Så broder Palin antager, at hvad det end er, der har stået på den
gamles dagsorden, har det bragt ham i nærheden af netop denne ’fris-
telsernes hule’ på en næsten daglig basis, og har fra andre sager grund til
at tro, at det også er her, man vil kunne møde den gamle præsts
eventuelle medhjælper. ’Såh...’

MICHAEL ERIK NÆSBY
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spilleder-information

Stikord: Mesterinkvisatorens Bolig
Stor lejlighed i byens fattigste del.
Masser af bøger, men papirer og notater er blevet stjålet.
Broder Palin, (Fader Helius’ assistent) føler sig forfulgt og tror
nogen vil slå ham i hjel.
Sushi på Grand Tokyo Pallace, hvor man muligvis kan finde
Helius’ hjælper.

Inkvisitionens Lærde
Inkvisitionen er en næsten verdensomspændende velorganiseret institu-

tion, der råder over alle slags eksperter med et stort udvalg af specialvi-
den indenfor mange felter. 

De kan fx – efter et par dages undersøgelser – fortælle om slangevæs-
net Marcus fra Den Skotske Hede, at der er noget klart og utvetydigt
menneskeligt, ved hans øh… opbygning. Men ..hrm… og det her kom-
mer altså ikke med i min officielle rapport” kan du lade ham sige: ”Han
ser næsten ud til at være samlet af forskellige dele, ligesom et byggesæt
eller sådan noget’ Eksperten er lidt rystet. ’Men det mærkeligste er nu

alligevel...’ Det viser sig, at flere af væs-
nets knogler er forstærket med metal-
stykker. Og så videre. Med en blanding af
videnskabelig nøgternhed og religiøs
ærefrygt demonstrerer han til sidst, hvor-
dan den stakkels Marcus lyser med et
svagt blågrønt lysskær.

Inkvisitionens eksperter er alle munke,
der optræder i lange hvide kjortler, er
kronragede og ofte går  med særlige
briller, der har et eller flere sæt special-linser, som kan vippes frem foran
selve brilleglasset, når noget skal undersøges omhyggeligt. Kombineret
med alvoren i deres arbejde, får det dem til at ligne en mellemting
mellem store hvide gribbe-fugle og en slags meget seriøse insekter.

Tip: I faktaboksen kan du se, hvad slags spørgsmål ekspert-
erne kan besvare. Husk at vi her har at gøre med en gruppe
mennesker, der tager deres temmelig sære arbejde meget
alvorligt og som kan snakke i timevis om betydningen af en
bestemt form for blækklatter. De er altså med andre ord
supernørder i Den Himmelske Retfærdigheds tjeneste.

Agenterne
Efter tilbagekomsten til Newdon bliver det hurtigt klart for karaktererne,

at de under observation. Det fortæller du dem nemlig. Indirekte
naturligvis. Der er to grupper af hemmelige agenter, der arbejder på
sagen. For det første de engelske fra HMQSMP (Her Majesty the Queen’s
Secret Military Police), som er en militær efterretningsorganisation direkte
under dronningen, og for det andet de franske fra LEPS (Legion Etranger
de Police Secret). Begge grupper har registreret, at vore hovedpersoner

har besøgt bombekrateret på Den Skotske Hede, og observerer inter-
esseret den lille gruppe.

Karaktererne oplever, hvordan mørkegrå uidentificerede køretøjer
dukker op i deres kølvand eller ser høje mænd i lange mørke frakker, der
med påfaldende militærisk holdning, diskret læser en tilfældig avis et sted
i baggrunden eller lignende. De bliver med andre ord skygget. Du kan
også lade de britiske agenter gemme sig i en hestetrukken mælkevogn,
hvorfra de kan observere karakterernes gøren og laden. 

Tip: Både de franske og de engelske agenter er professionelle,
der vil være meget svære at fange, selvom karaktererne skulle få
lyst til det. Begge hold arbejder på en meget farlig sag mod en
potentielt meget farlig modstander. Hvis karaktererne er så
heldige eller smarte at få fingrene i en af dem, vil de formodentlig
hellere tage gift end at afsløre hvem de er og hvad de laver,
hvis de da ikke bliver myrdet i sidste øjeblik af en af deres
egne. En anden mulighed er naturligvis, at de vil have held
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De Lærde
Der er ingen nemme svar her i livet, og Inkvisitionens lærde skal

bruge tid til at besvare karakterernes spørgsmål. I praksis vil deres
svar ikke altid skaffe afklaring, men blot en langt mere kompetent grad
af uvidenhed.

De kan afsløre, at Marcus (slangevæsnet fra heden) sandsynligvis
ikke var en dæmon, at han havde helt igennem menneskelige organer.
Det han fejlede var ganske rigtigt en ukendt sygdom, men den synes
ikke at være smitsom, for der er ingen smittekilder. Den lærde vil
gætte på en slags syre, gift eller giftig gas, for staklen, der iøvrigt
havde hjerne som en tretten-femten-årig, ser ud til at have været ved
at brænde op indefra.

De kan også genkende beskrivelserne af heksenes mønster på
heden: det drejer sig om et urgammelt keltisk hidkaldelses-ritual.
Desværre ved ingen længere nøjagtigt, hvem eller hvad ritualet hid-
kalder. 

Også de små strå-figurer kan identificeres: de sætter den person,
der har lavet dem i stand til at høre hvad, der sker i deres nærhed.

De kan ikke finde ud af, hvad metallet fra Nergals Stålværk er. Det
drejer sig, som de siger, om ‘et ukendt metal uden særlige anven-
delsesmuligheder’. ‘Det er særdeles tungt, og kunne blive glimrende
brevpressere’.

De kan identificere billedet fra lusksuslejligheden ved bunkeren på
heden. Det forestiller Lady Lucie Nevermoor-Stone. Den adelige
dame, der for nogen år siden (efter stor skandale og vedholdende
rygter om selvmord) blev gift med den berømte videnskabsmand Dr.
Thomas Stone.
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til at holde karaktererne hen med snak og tomme løfter. ’Jeg kan
da godt arrangere et møde med min chef....’ som selvfølgelig vil
vise sig at være en fælde.

Briterne vil gøre alt for at undgå, at der kommer en inkvisitionssag ud
af det lille uheld på heden, og hvis det ser ud til, at vore karakterer

kommer for tæt på sandheden, vil de se sig nødsaget til at gribe ind.
Sandsynligvis efter karakterernes første besøg i Stoneworks bygningen
eller, hvis de besøger Nergal’s metalstøberi mere end en gang. Det sker
ved hjælp af en meget effektiv anordning: En vis hr. Richard Jordan
Gatlings helt nye automatiske gevær. Et monstrum, der mest af alt ligner
en mindre kanon, men som er udstyret med ti gevær-løb i et roterende
arrangement, der giver opfindelsen en samlet skudhastighed på omkr.
360 skud i minuttet alt efter hvor hurtigt skytten drejer det udløsende
håndsving.

Der sker det, at et stort gråt umærket dampkøretøj kører op på siden
af karaktererne, begge køretøjets sidedøre bliver åbnet, og man når at få
et glimt af de to små blanke messing-kanoner, inden agenterne begynder
at skyde. Karaktererne har tilsyneladende ikke rigtigt en chance. 

Gatlings gevær er ikke nogen hemmelighed, og de fleste landes mil-
itær har det eller noget lignende i deres arsenaler, men det er mildt sagt
et meget sjældent syn i Newdons gader. Det ville nærmest svare til, at
man brugte en kamphelikopter i Århus Midtby.

Karaktererne bliver ramt. Det bliver sort. 
Og de vågner nogen timer senere ømme og forslåede men ellers i god

behold i kælderen på Newdons meget skumle lighus. Her vil det jo nok
gå op for dem, at der er ved at ske noget virkelig sært med dem. 

De franske agenter er lige så nådesløse og farlige, men de har stort set
samme mål som karaktererne, nemlig at skaffe så mange oplysninger om
begivenhederne på heden som muligt. De vil derfor kunne finde på at
give en hjælpende hånd i visse situationer. De kan fx skaffe nøgler til
Nergal’s stålværk: Pludselig dukker der en kuvert med en tydeligt mærket
nøgle op et sted, eller de kan finde på at neutralisere sikkerhedsvagterne i
Dr. Stone’s palæ. Omvendt vil de selvfølgelig også kunne tænkes at stjæle
dokumenter fra karakterne eller at gennemrode deres hjem m.v. , hvis de
får lejlighed til det. – Altsammen i jagten på anvendelige oplysninger. 

Hvis du synes det passer ind, kan du lade franskmændene tilbyde
gruppen eller enkelte af dens medlemmer et eller andet meget stort for at
hjælpe dem – fx med oplysninger eller for at skaffe et stykke af det
mærkelige metal fra Nergals stålværk.

Hvis det lykkes for franskmændende at få de ønskede oplysninger om
bomben på heden, vil de – selvfølgelig – også forsøge at slå karaktererne
ihjel. Et bombeattentat kunne være passende, men der er jo mange
muligheder.

Tip: Det kunne være meget interessant at lade en af de franske
agenter være en kvinde: Der skulle være et par af karaktererne,
der kunne have nogen spændende reaktioner på den vinkel.

Stikord: agenterne:
Engelske agenter fra HMQSMP og franske fra LEPS.

Alle agenter er iført lange mørke frakker og benytter oftest grå
umærkede transportmidler.
Farlige modstandere, der er svære at fange, og som hellere vil
tage gift end at afsløre sig overfor fjenden.
Franskmændene vil diskret kunne hjælpe karaktererne, mens
englænderne vil prøve at slå dem ihjel på et tidspunkt.

Heksene
Raven og willow kommer
naturligvis også til hoved-
staden.

Hekse rider ikke rundt på kosteskafter. - De benytter helt almindelige
heste.

Omtrent samtidigt med karakterernes ankomst til bombekrateret på
heden har de to hekse begivet sig til Newdon. Hvis karaktererne ønsker
det, er det en relativ smal sag at følge deres spor fra Scotland til Newdon.
De har med jævne mellemrum besøgt diverse gæstgiverier og kroer
undervejs, og har solgt deres heste for at købe nye. De har tilsyneladende
haft travlt.

I selve Newdon løber sporet i midlertid ud. Det kan være meget svært
at opspore folk i en millionby. På den anden side er Inkvisitionen jo ikke
uden ressourcer, og hvis karaktererne kan argumentere for at de to
forsvundne er hovedmistænkte, kan de få sat en omfattende eftersøgning
i værk. Folk vil besøge gæstgiverier og hoteller, men sandsynligvis uden
resultat.

Hvis det går lidt sløvt for dine spillere, kan du lade Raven og Willow

MICHAEL ERIK NÆSBY

Inkvisitionen
Imodsætning til, hvad mange tror, var Middelalderens inkvsition en

omhyggelig og seriøst arbejdende organisation, som bestemt ikke
synes at have været interesseret at få uskyldige dømt for kætteri eller
heksekunst. De protestantiske heksejægere var langt mere blodtørstige
og usystematiske i deres fremfærd. Det ændrer dog ikke ved, at
Inkvisitionen fundamentalt set er et udtryk for forfølgelse af anderledes
tænkende, angsten for det uforståelige og fremmede samt ved at der
blev taget metoder i brug i Guds navn, der overgår vor fatte-evne,
hvad udspekuleret grusomhed og brutalitet angår.

Newdons inkvisition er en direkte videreudvikling af middelalderens
organisation. Det betyder, at den har meget stor magt, men det bety-
der også at der er meget skrappe regler, der skal sikre, at entusiastiske
inkvisitorer ikke får taget livet af uskyldige afvigere eller falder for fris-
telsen til at misbruge deres position til egen fordel. De forholdsvis
mange anmeldelser for kætteri man modtager, bliver alle undersøgt.
De fleste bliver ret hurtigt afvist, mens under en procent føører til, at
der bliver rejst sag. 

I løbet af det sidste århundrede er en stadig større del af inkvisitio-
nens indsats blevet rettet mod universiteter, højere læreranstalter og
diverse forskningsinstitutioner. Opgaven er at sikre, at det der undervis-
es og forskes i er i overensstemmelse med Faderkirkens lære.
Grænserne for det acceptable har langsomt flyttet sig gennem årene,
og man er gået på  kompromis på en række punkter. Det er således
indenfor de sidste 25 års tid blevet tilladt at præsentere
Evolutionsteorien som en mulig forklaring på menneskets udvikling, at
mene jorden kredser om solen og ikke omvendt samt at påstå, at al-
ting ikke er opbygget af fire elementer, men derimod af et utal af
forskellige grundstoffer. Disse kompromisser har været resultatet af en
lang og indædt kamp og konservative kræfter indenfor kirken synes at
man har tilladt alt for meget, mens de mere moderne indstillede
grundlæggende mener, at man må bøje sig for udviklingen og de klare
beviser. Alle ved dog godt, at nogen videnskabsmænd i al hemme-
lighed er gået meget videre på mange områder. Blandt dem naturligvis
Dr. Frank Stone.
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blive fundet på et eller andet billigt hotel. Karaktererne får besked på, at
de skal møde op på Hotel Horizon i East-End, hvor de eftersøgte befinder
sig. Du kan lade der være lagt op til meget drama, indtil vor helte får slået
døren ind og finder... Taliesien, Morgana og/eller Rhiannon. Alt efter, had
du føler, du kan få mest ud af.

Tip:
Du kan få lidt sjov ud af, at lade de to hekses karakteristiske små
stråfigurer dukke op et par steder undervejs. - Du skal bare passe
på, at det ikke får spillerne til at fokusere for meget på at finde
dem, for så kan det nemt køre lidt af sporet.

Tally,, Morgana og Rhiannon
Det mest påfaldende ved den lille familie vil i starten vise sig at være, at

de i modsætning til alle andre, der har været i kontakt med Hullet på
Heden, ikke viser nogen tegn på strålesyge. Det vil spillerne måske ikke
tænke nærmere over, før det begynder at gå op for dem, hvor underligt
det er, at deres karakterer ikke selv er blevet smittet. 

Tip: du kan måske lade en af Inkvisitionens lærde udtrykke sin
undren over dette forhold. Eftersom der ikke er tale om en smit-
som sygdom, men derimod om en slags indvendig forbrænding,
måske fra en forgiftning eller giftig gas, - burde den vel også
have ramt karaktererne?

Man kan forestille sig, at vor hovedpersoner faktisk har besluttet at tage
den lille familie med sig til Newdon, hvis de tror, at de ved mere om

sagen, end de fortæller, eller hvis spillerne på den ene eller anden måde
bemærker problemet med strålesygen. I så tilfælde vil de tre guder
naturligvis følge modstræbende med, og især Morgana vil brokke sig høj-
lydt. Ved først givne lejlighed vil de selvfølgelig forsvinde fuldstændig
sporløst.

Det er nu ikke meningen, at familien i starten skal virke specielt interes-
sant, og jeg regner med, at de får lov til at passe sig selv, derude på
heden.

Men
De er på deres side fast besluttet på at holde sig tæt på begivenhed-

ernes centrum og eftersom det nu ser ud til, at det er i Newdon tingene
sker, vil de begive sig til hovedstaden. Det sker tilsyneladende  ved hjælp
af deres sigeuner-agtige husvogn, der trækkes af to store kraftige kulsorte
heste. Det er i hvert fald, den de dukker op i, når karakterne møder dem
igen i Newdon.

Normalt vil turen i hestevogn fra Skotland til Newdon (ca 400 km ad
temmelig blandede veje incl. hvilepauser til heste og passagerer) tage
godt en uges tid, og det er slet og ret umuligt at de kan være nået frem
allerede en dags tid efter karaktererne, der i deres topmoderne turbo-
glider kun har været en håndfuld timer om den samme tur. Ikke desto
mindre vil de på et tidspunkt i nattemørket den anden aften efter
tilbagekomsten, tydligt høre ekkoet af Tally’s karakteristiske fløjtespil.

De tre mener groft sagt ikke menneskene er modne til at bære det
store ansvar, dette nye våben indebærer, men der er ikke så meget de selv
kan gøre ved sagen. Menneskene må selv rydde op, selvom man da kan
prøve at give dem et lille puf i den rigtige retning. Og det er så det, de vil
prøve at gøre. Så længe karaktererne holder sig strengt til de ordrer, de
har fået fra deres foresatte i inkvisitionen, vil de selvsagt ikke være til så
meget hjælp. Men der burde være mulighed for at få dem til at se tingene
i et andet lys efterhånden som de finder ud af, hvad der egentlig er sket
på heden og hvad der er blevet gjort ved dem. 

De vil kontakte karaktererne på passende tidspunkter og tilsyneladende
begive sig ud i en uskyldig småsnak om, hvad de har fundet ud af, hvor-

dan de har det osv. De vil i starten
ganske stilfærdigt bore i karakterernes
svage punkter, og hvordan forholdet
mellem deres svagheder og deres klippe-
faste tro egentlig er. Samtidigt vil de stille
spørgsmål og komme med kommentar-
er, der kan være med til at afsløre overfor
karaktererne, hvad der egentlig er ved at
ske med dem selv. – Altså at de er ved at
blive til vampyrer. Det er meningen, at
samtalerne skal finde sted med jævne mellemrum, gennem scenariet.
Tally vil dukke op et sted og byde på en sjat øl, og en hyggesnak,
Morgana vil hilse dem med et ‘Nå er I nu dér igen?’ eller Rhiannon smiler
sødt til dem et sted i Faderkirkens bibliotek. I praksis må samtalerne godt
indeholde svære spørgsmål og kræve opmærksomhed fra spillerne. Men
det er ikke meningen at de skal bruge hele spilperioden på religiøs og
filosofisk selvransagelse, så i praksis bliver der vel tale om højst to tre
møder undervejs.

Samtalerne mellem karaktererne og de tre guder foregår udenfor nor-
mal tid og rum. Det vil sige, at man kan snakke i lang tid med dem og så
bagefter kunne konstatere, at der i resten af verden kun er gået nogle
minutter. Man kan også risikere at møde dem i en gyde i én bydel, og
sige farvel til dem, i en park i den anden ende af byen m.v. 

Det er meget tænkeligt, at gudernes generelle opførsel vil kunne virke
provokerende på nogen spillere/karakterer, og at resultatet vil blive en
konfrontation. Men karaktererne kan ikke gøre noget, der kan skade de
tre, så det vil der ikke ske så meget ved. Morgana er dog berygtet for sit
temperament, og vil kunne finde på at kaste lidt rundt med folk, eller
noget i den stil.

Stikord: Den lille familie
Hvorfor gør I egentlig som I gør?
Hvad vil i gøre ved Nergal? Inkvisitionen og/eller Dr. Stone?
Hvad er der ved at ske med jer selv?
Hvad tror I, jeres gud ønsker af jer?
Er I ikke selv mindst lige så store syndere som... ?

Karakterernes udvikling
Efterhånden burde det blive indlysende for både spillere og karakterer,

at næsten alle, der har været i forbindelse med bomben, er døde.
Undtagen dem selv og Den Lille Familie. Samtidigt registrerer de større
og større ubehag ved dagslys, en stigende og uforklarlig sultfornemmelse,
ligesom de efterhånden vil blive både hurtigere, fysisk stærkere og mere
eller mindre usårlige. 

Husk at det er en gradvis udvikling, og at det meget gerne må komme
bag på spillerne, at de er ved at blive til vampyrer. Det ville altså være
rigtigt fint, hvis de kunne tro, at grunden til sultfornemmelsen og lysføl-
somheden var, at de var ved at blive ofre for den samme sygdom som de
andre. 

Hvis karaktererne roder sig ud i et eller andet slagsmål, en vild flugt
eller en klatretur et sted, kunne du lade dem klare en hel del bedre end
ventet. 

På samme måde mister de gradvist deres sjæl. I dette scenarie betyder
det slet og ret, at deres samvittighed, altså fornemmelsen af ’rigtigt’ og
’forkert’ samt af deres sociale forpligtelser både overfor den organisation
de er en del af, og overfor resten af menneskeheden, får mindre og min-
dre betydning for dem. Samt at deres medfølelse og evne til at sætte sig
ind i andres situation bliver svækket.

Som spilleder får man det til at virke ved at gå ind og ’skrue
på spillernes opfattelser, handlinger og replikker. Altså fx ved at
sige: ’Men du kan mærke, at du egentlig ikke synes det er så
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stort et problem at efterlade den gamle mand’ eller ’Det undrer dig, at du
faktisk er ligeglad med om hun får tæsk eller ej.’ ’Du opdager, at du synes
det er i orden, bare der ikke er nogen der ser dig gøre det’ ’Du får en
uimodståelig trang til at pande ham en’ osv. Erfaringsmæssigt opfatter
spillerne lynhurtigt den slags vink, - også selvom de i starten ikke forstår,
hvad det går ud på. 

Længere henne i forløbet, kan du også lade dem skifte udseende efter
den klassiske model med lysende øjne, fremhævede øjenbrynsparti pg
kindben samt hugtænder, når de bliver meget vrede og/eller stressede.

Fjerner de deres bandager, vil de opdage to små pæne huller:
Tandmærker. 

Pointen er selvfølgelig, at ’nogen’ har forvandlet dem til noget af det de
som inkvisatorer foragter allermest. Ligesom de udemærket er klar over,
hvad Inkvisitionen gør ved vampyrer, hvis den får mulighed for det. De vil
blive jaget vildt over alt. ‘Vaccinationen’ viser sig altså reelt at være en
dødsdom.

Stikord: Karaktererne: 
Den lagsomme forvandling til noget af det, de selv foragter aller-
mest.
En dødsdom

Tokyo Grand Pallace
En lillebitte sushirestaurant
med et meget stort navn

Hvis karaktererne har været i Master Helius’ lejlighed vil de sandsyn-
ligvis have hørt om Tokyo Grand Pallace. Her yndede den game

Mester Inqvisator at spise sushi, og i ugerne før den skæbnesvangre tur til
Scotland synes han - iflg. hans tjener broder Palin - at have været der
usædvanligt ofte. 

Stedet er måske et besøg værd?
Det viser sig naturligvis at ligge meget tæt på den gigantiske

Stoneworks-bygning, hvis planetformede kuppel ikke er til at overse. Hvis
de snakker lidt med folk, vil karaktererne kunne konstatere, at man fra
Master Helius’ yndlingsplads kan betragte den monumentale nabobygn-
ings hovedindgang.

Tokyo Grand Pallace er også interessant af en anden grund. Noget
tyder på, at Master Helius’ her mødtes med en, der kunne yde ham assi-
stance i hans arbejde. Eisen Tagawa er denne person. Han ser ud til at
være en af disse berømte sushi-kokke, der kan gøre vanvittigt hurtige og
elegante ting med mad og meget skarpe knive. Han er i virkeligheden en
japansk munk på en hellig mission, der slet ikke kommer denne historie
ved. Men Helius har hjulpet ham med visse oplysninger, mens han til
gengæld har kunnet beskytte den gamle mester, når det har været nød-
vendigt. Eisen Tagawa er en af dem, der har været med til at putte ordet
‘art’ i betegnelsen Martial Art. Han gør et gadeslagsmål til en slags ballet,
og synes at kunne bøje både fysikkens love og tidens gang, når først det
begynder at gå hedt til. Han slås med andre ord lidt ligesom Neo i The
Matrix.

Det er evner, der senere vil kunne blive brug for, og som kan være med
til at give scenariet en hæsblæsende afslutning, men hvis dine spillere er
mere til det filosofiske og tænksomme spil, skal du måske ikke gøre så
meget ud af den side af mandens rollehæfte. Som Master Helius’ hjælper
ved han nemlig også temmelig nøjagtigt, hvad det er, den gamle har gået
og syslet med. Hvis karaktererne sådan henimod slutningen af midterste
trediedel af spil-perioden stadig svæver i ufattende tåger, kan Eisen
Tagawa være praktisk at føre på banen. Han kan forklare, at den gamle
mester var kommet på sporet af, at Dr. Stone og George Nergal muligvis
var ved at bygge en eller anden slags ‘naturstridig’ kæmpebombe ved
hjælp af et mystisk meget tungt metal.

Manden er lidt lille, beskeden, smilende og venlig men gådefuld.
Fuldstændig ligesom Seraph, Oraklets body guard fra the Matrix. Selv
tøjstilen er den samme. Det skal du naturligvis ikke sige, når du beskriver
ham for spillerne! Beskriv ham, som han ser ud.

Problemet for karaktererne er om de kan stole på manden og især om
de kan få ham til at stole på dem. Han vil gerne hjælpe dem med at finde
dem, der kostede Master Helius livet, men han er forbeholden overfor
inkvisitionen og dens metoder, ligesom han ikke bryder sig om folk, der
er uvenlige og agressive.

Stikord: Grand Tokyo Pallace.
Eisen Tagawa: budhistisk munk, kampkunstner og sushi-kok
Master Helius’ hjælper
Kan kaste lys over nogen af sagens dunkle punkter

Mere Sushi

Det er også Grand Tokyo Pallace, der er det sted, Dr Stone vil foreslå
karaktererne, at de møder ham, når det kommer så vidt. (bilag) Han

har tit nydt sin frokost her, og stedet forekommer at være et naturligt valg. 

MICHAEL ERIK NÆSBY

Info: Dr. Stones Metode:
Thomas Stone har videreudviklet og forfinet sin forfader Victor
von Frankensteins metode, der sætter ham og hans medarbe-
jdere til at skabe levende væsner af friske ligdele eller stykker
af levende væv og kropsdele. 
Det starter med, at man skal skaffe de nødvendige dele. Hvilket
ikke er helt uden problemer, men blandt andet takket være folk
som George Nergal og en række udenlandske forbindelser, kan
Dr. Stone dække efterspørgslen.
Dernæst lægges delene i en særlig genoplivnings- og tilpas-
ningsvæske, hvis sammensætning og virkemåde er en hemme-
lighed. Der ser dog ud til at være belæg for en antagelse om, at
væsken påvirker og ændrer vigtige dele af cellernes DNA. Under
alle omstændigheder bliver resultatet levende væv, der kan tåle at
blive kombineret i alle tænkelige sammensætninger.
Nu skal de udvalgte dele samles. Det foregår under stort tid-
spres, for under denne del af processen kan forsinkelser være
fatale, og hele konstruktionen kan begynde at dø. Dr. Stones
medarbejdere har dog efterhånden opbygget så stor ekspertise i
dette arbejde og der er derudover blevet udviklet meget fint-
følende tekniske hjælpemidler, der betyder, at de uundgåelige ar
efter sammensyningen bliver meget små, fine og næsten helt
skjulte.
Forløbets næstsidste fase er selve (gen)oplivningen, hvortil der
kræves elektricitet i meget store mængder. 
Når genoplivningen har fundet sted, skal der i de fleste tilfælde
laves en form for nedlæring, som Alistair Campbell kalder det.
Det er den proces, der skal sikre at konstruktionen faktisk gør,
som det forventes af den. Den nødvendige viden og specielle
kommandoer sprøjtes direkte ind i hjernen i form af et særligt
serum, der samtidig kan udformes således, at det slætter over-
flødig viden m. v. Det er dog sådan, at jo mere komplicerede
arbejdsopgaver en konstruktion skal varetage desto mindre af
hjernens oprindelige identitet og viden er det hensigtsmæssigt at
fjerne. 

22



spilleder-information

3 - Slutningens begyndelse
Mødet med Dr. Thomas Stone 

Uanset, om de har besøgt hans hjem, eller om du har valgt at lade Dr.
Stone kontakte dem, enten for at skrifte og begå selvmord eller for at

melde sig til Inkvisitionen og tage sin velfortjente straf, vil han mødes med
karaktererne. Udenfor Stoneworks-bygningen et sted. 

Normalt er manden kejtet, genert og har svært ved at tale med folk,
men nu er han desuden både deprimeret og småfuld, så det er ikke en
charmetrold, der møder karaktererne udenfor den planetformede kæm-
pebygning. Men det er heller ikke Den Gale Videnskabsmand. Dr. Stone
er særdeles fornuftig og ønsker bestemt hverken verdensherredømme
eller ubegrænset magt. Tværtimod. Han er voldsomt deprimeret og har
skyldfølelse over, at hans videnskabelige stræben har givet ham og folk
som George Nergal redskaber til at lægge alt øde. Når du skal spille ham,
kan det hjælpe at forestille dig, hvordan det føles at være korsfæstet.

Dr Stone ved, at det vil være svært at forklare karaktererne, hvad det
egentlig er, han har gjort, så han synes, han bliver nødt til at vise det til
dem. I praksis. Han tager dem med ind i bygningen:

Gennem et fikst arrangement af spejle i pyramidens nederste del, kan
man komme ned i bygningens kælder, der er et uoverskueligt virvar af
skumle trapper og dunkle rum. 

Her arbejdes der på at skabe en serie dobbeltgængere for en vel-
havende kinesisk forretningsmand. Nedfrosne og friske kropsdele under-
søges og sorteres af dystert udseende mænd og kvinder i gråbrune kitler,
inden de lægges i store bronce-kar, fyldt med den grønlige svagt
boblende genoplivingsvæske. Karene lukkes, men store glasruder, betyder
at man kan følge processen - og se indholdet. Hoveder, hænder, ører og
torsoer m.v. flyder langsomt rundt i det genoplivende bad. - Dr. Stone
forklarer, hvordan det kun er de allerfriskeste dele, der kan bruges. ‘Hvis
de er for gamle må de kasseres’.

Han viser dem, hvordan andre medarbejdere arbejder med at sætte
delene sammen. Det minder nærmest om en mellemting mellem et
meget makabert slagteri og en systue. Ved hjælp af noget, der ligner
industrielle symaskiner og andet special-værktøj, samles de nu meget
livagtigt udseende dele i et meget højt tempo. 

Stadig med ekspresfart føres de nysamlede skabninger ind til en gigan-

tisk VanDeGraaff generator - en maskine,
der laver statisk elektricitet. Doktoren
gribes af den begejstring for de nye
opdagelser og for at udvide teknologiens
potentiale, der har været hans primære
drivkraft gennem hele livet: ‘Her foregår
selve elektro-re-animeringen, som vi
kalder det. Nu er skabningen i live!
Miraklet er sket, men det er sket takket
være den rene videnskab! Ikke ved hjælp
af dunkel overtro og gammel hokus pokus! Dette er, hvad mennesket kan
opnå!’ Eftersom det væsen, der netop er blevet elektro-re-animeret, mest
af alt ligner en skæv dværgabe med hugtænder, virker påstanden måske
ikke så imponerende. - Men det stakkels væsen er tydeligvis i live, misser
med øjnene og kommer med små truende knurre-lyde. ‘Vi plejer at
bedøve dem, indtil de skal tages i brug’ forklarer doktoren.

‘De færdige skabninger opbevares her’ han tager dem med ind i et
stort køligt rum, hvor der udover to udgaver af den kinesiske forretnings-
mand ligger et par kurtisane-modeller og ti kampenheder. Sidstnævnte
ligner en ligelig blanding mellem et menneske, et næshorn og en orang-
utan: Med lange kraftige arme og en enorm brystkasse, centimetertyk
hud, der ser ud til at være centimetertyk, ser de ud til at kunne give en
mellemstor tank kamp til stregen.

...Men der er noget galt. ‘Øh... Vi må hellere gå nu!’ siger doktoren.
Det er for sent. En efter en har de store kamp-enheder slået øjnene op.
De er helt utvivlsomt i live. Desværre er der heller ikke så meget tvivl om
deres intentioner. De angriber. 

Det er selvfølgeligCampbell, Nergal og HMQSMP, der har opdaget, at
dr. Stone tilsyneladende har tænkt sig, at afsløre det hele for Inkvistionen,
og nu har i værksat et modangreb. De har superkrigerne af deres
bedøvelse. Karaktererne kan godt tage kampen op med dem, men disse
monstre er ikke sådan at få has på.

Nu følger en jagt gennem den kaotiske og uhyggelige kælder tilbage til
til glaspyramiden. Hvor man selvfølgelig finder udgangen spærret af
HMQSMP-agenter. Denne gang med både gatling-maskin-geværer OG
spidsede træpæle.

Meningen er, at vi skal have en storslået kombineret flugt og kamp-
scene, der udspiller sig på kryds og tværs i den store glasbygning. Man
kan se - og ses - temmelig langt i alle retninger. Især hvis man som agen-
terne bruger lygter. Men en del af glasvæggene er ganske kraftige, hvilket
betyder, at man ikke kan skyde nær så langt som man kan se. Enkelte
steder er der spejle i stedet for glas og samtidigt giver kontorerne og labo-
ratorierne naturligvis mange gode gemmesteder.

Det vil vise sig, at selvom agenterne er velbevæbnede og superkrigerne
fra kælderen er stærke og næsten uovervindelige, har de ikke en chance i
det lange løb, hvis karaktererne med deres vampyr-evner kan sørge for at
komme i overtal. 

Det skulle altsammen gerne give lejlighed til nogen flotte action-scener,
med en helt usædvanlig stor mængde ting, der går i stykker, folk - og
væsner, der falder gennem mange lag af glasgulve samt ting der
eksploderer og/eller bryder i brand rundt omkring i de forskellige laborato-
rier. Det ender med at næsehornsvæsnerne fra kælderen er nedkæmpet,
og de overlevende agenter har taget flugten. Undervejs er det lykkedes Dr.
Stone, der jo hverken har kamptræning eller superkræfter, at blive såret.
Faktisk, viser det sig, er han ved at dø. 

Han fortæller dem nu, at det, de har fundet sporene af på heden, er en
ny type bombe, og at det nu vil være muligt at lave så mange af dem, at
man kan ødelægge alt liv på en gang. ‘Jeg kan skabe liv, og jeg kan
ødelægge Verden, men gør det mig til en gud?’ spørger han, inden han
dør.

Ttip: alt efter dine spilleres temperament, kan du overveje, at
lade Dr. Stone være uskadt, hvorefter han vil bede karaktererne
om at slå ham ihjel.
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Vandegraff-generator.
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Stikord: Slutningens Begyndelse
Kælderen under Stoneworksbygningen, og Dr. Stones metode
Fremstilling af skabningerne
Superkrigere med meget lange arme og pansret hud.
Stor kampscene mellem karaktererne på den ene side og agenter
samt superkrigerne på den anden.
Ting, der går i stykker, springer i luften og bryder i brand.
Enorme mængder af glasskår.
‘Hvad er en Gud?’

Det er sådan set scenariets klimaks, men der jo et par løse ender og
en afrunding tilbage:

Slutningens Slutning
flere muligheder:

Dr. Stone er død. Karaktererne har fået bevis for, at Faderkirkens
endelige Sandhed ikke er den eneste gyldige. De er ved at blive til

vampyrer, og de befinder sig i en brændende glasbygning, der snart vil
blive hjemsøgt af en sværm af HMQSMP-agenter. 

Måske vil de redde verden:

Hvis det er deres mål, må de sikre sig, at Dr. Stones viden virkelig døde

med ham. Jagten går ind på oplysninger, der kan bruges til at bygge
bomben med. Dr. Stones kontor indeholder konstruktionsplanerne, men
både Alistair Campbell og George Nergal har muligvis papirer, formler og
diverse tegninger, der kan vise dem, hvordan man kan lave flere. 

Hvis det er det, spillerne vil, skal de have mulighed for at udarbejde og
gennemføre en plan, der kan sætte en stopper for videre bombebyggeri.
De kan fx fange og/eller dræbe de to medsammensvorne, brænde deres
papirer og/eller springe plutonium-anlægget i stålværket i luften.

Det ville være fint at lade dem møde en af de to herrer, der vil sige to
ting til deres forsvar: for det første ‘jamen, hvis vi ikke gjorde det, ville
nogen andre jo bare gøre det i stedet for!’ og for det andet: ‘Der er jo
ingen, der kan finde på at bruge sådan en bombe i praksis. Den eneste
grund til at lave dem er at hindre de bliver brugt!’

Tip: I denne version af slutningen kan du lade endnu en stor
episk kampscene finde sted. - Helst i stålværket, der nu kommer
til at minde mere om helvede end nogensinde før: Flydende jern
fra en af smelteovnene vælter under kampen ud over en stor del
af gulvet, dels optræder der nu en mindre hær af de dæmonisk
udseende slangevæsner. Eftersom karaktererne nu sandsynligvis
ved, at de i virkeligheden blot er uskyldige børn i monsterkrop,
kan det nemt blive lidt af et dilemma. Slangevæsnerne er nemlig
sikre på, at Inkvisitionsfolkene vil tage livet af dem, hvis de får
chancen. - Men man kan da altid skyde lidt på Nergal og hans
bevæbnede håndlangere!

Måske vil de ikke 
være vampyrer?

Vampyrerne står for stort set alt, hvad vores hovedpersoner hader,
frygter og foragter. De vil - med en enkelt undtagelse - næppe kunne

acceptere tanken om at skulle leve resten af deres liv i den tilstand.
Samtidgt må de være klar over, at vampyrer frygtes og hades overalt samt
at de vil blive jaget af flokke af dæmonjægere, Inkvistorer og andre med
trang til at hjælpe menneskeheden og bekæmpe ondskab. Af folk som de
selv. Men hvad kan man gøre ved det?

Faktisk er der nogen, der kan hjælpe dem. Tally, Morgana og Rhiannon
selvfølgelig. Jeg synes at det vil være lidt for billigt, at lade de keltiske
guder opsøge karaktererne, men hvis karakterere begynder at lede efter

dem, vil de naturligvis lade sig finde. Hvem karaktererne vil komme i kon-
takt med, afhænger af hvordan de har udviklet sig undervejs.

Taliesins sympatier ligger hos folk i store episke dramaer, heltemodige
helte og andet, der kan blive virkelig gode fortællinger ud af. Morgana
favoriserer kamp, stædighed samt slet og ret ren vold. Hun er stort set
ligeglad med ret og uret godt eller ondt, mens Rhiannon er den, der vil
være interesseret i kærlighedshistorier, noget med kvinders forhold og
rolle i verden, for nu ikke at glemme hendes speciale: spørgsmål om
inspiration, originalitet og andre former for kreativ tankevirksomhed.

Guderne vil diskutere situationen og karakterernes fremtidsperspektiver
med vore helte. Hvorfor har de egentlig gjort, hvad de har gjort? Hvad vil
der ske dem? Og hvad vil de nu gøre? 

Det må gerne blive en meget nærgående samtale, som næppe undgå,
at komme til at handle en hel del om deres tro.

Der er selvfølgelig en bagtanke. Det er en smal sag for de tre gamle
guder at ophæve vampyr-forbandelsen. De behøver blot at sige, at nu er
det gjort. - Men de har en pris for denne service-ydelse. Karaktererne må
naturligvis opgive deres tro på Gud. Definitivt og for altid. (I Eric
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Honeywells tilfælde er det ganske vist nærmest omvendt: ham vil blot for-
lange af, at han vil begynde at tro på noget!)

Det vil sandsynligvis ikke være noget nemt krav at opfylde. Troen er
kernen i deres liv, og har tået for dem ligeså klippefast og uimodsigelig
som tyngdeloven.

Guderne vil muligvis give dem en vis betænkningstid, men de vil ikke
fremsætte tilbudet mere end en gang. Karaktererne kan altså ikke få lov til
først at sige nej, og så ombestemme sig senere. 

Opgiver de deres tro, vil en af de logiske konsekvenser være, at karak-
tererne må forlade Newdon, og tage langt væk.

I praksis kan Blændværk dog udvikle sig på et utal af forskellige måder,
og hvad karaktererne vil gøre ved deres nyfundne erkendelse er usikkert.
Ligesom det er ganske sandsynligt, at de slet ikke vil gøre det samme.

Muligheden for et internt opgør lurer i kortene, og kunne bestemt være
en ganske interessant mulighed.

Mindre spændende vil det være, hvis karaktererne bliver hand-
lingslammede efter turen i Stoneworksbygningens kælder. 

Hvis karaktererne ikke flygter til udlandet, vil der under alle
omstændigheder til sidst ske det, at de vil blive arresteret af
...Inkvisitionen, som vil beskylde dem for at have forrådt organisationen,
udbredt falsk viden og blasfemisk tro, samt at have praktiseret både
vampyrisme, nekromantik og dæmoni.

En ganske interessant variation, som jeg nok vil anbefale, er i så fald at
lade dem møde en af de keltiske guder i fængslet, mens de venter på, at
deres sag skal tages op.

Du kan slutte sessionen med at uddele rapporten fra det Indianske
efterretningsvæsen (bilag) samt evt teksten fra virkelighedens trinity-test,
hvor en glad amerikansk officer begejstret beretter om bombens
virkninger. (bilag).

Diverse Løse Ender:
om karaktererne

De er konstrueret til at kunne danne grundlag for en masse internt
med- mod- og sammenspil. Proffesor Eberhart er en slags tidlig kvin-

desagsforkæmper, mens Markwell Smith er bange for det modsatte køn,
hvis han da ikke hader det? - Han vil på sin side kunne blive tiltrukket af
den unge Sandroval. osv. I modsætning til, hvad jeg plejer at gøre, står
der dog kun undtagelsesvis noget om, hvad de mener om hinanden. Dels
kender de faktisk ikke hinanden voldsomt godt i starten, dels skulle sam-
menspillet skulle gerne komme af sig selv. Ud fra slagordet: ‘Don’t tell it.
Show it’

Der står et sted, at man ikke ved, hvad Markwell Smith bruger sin fritid
til. Og det gør jeg s’mænd heller ikke. Meningen er, at spilleren selv skal
finde svaret, hvis hun/han har brug for det, og der kan være mange
muligheder. 

Sandra hører stemmer: er det dæmoner eller engle eller er hun ved at
går fra forstanden? Jeg synes det kommer an på, hvordan karakteren
udvikler sig i det enkelte tilfælde. Hvis det bliver afgørende for karakteren
på et tidspunkt, kan man lade hende finde ud af, at det er de selvsamme
dæmoner, der dræbte hendes forældre, men at de blev ofre for moderens
forbandelse og tvunget til at hjælpe den unge Sandra med at overleve.
Det er så det, de gør, også selvom de nogen gange siger uhyggelige og
sære ting. Du kan bruge stemmerne undervejs primært til at advare
hende om uforudsete farer.

Eric Honeywell har potentiale til at blive en meget underholdende figur
i de rette hænder, og det er praktisk, at have en med, der ikke er hæm-
met af alt for megen religiøs tågesnak. Han kan også indeholde visse
faremomenter, og kan fx finde på at ødelægge det for de andre. Ser det
ud til at blive et problem, kan du lade ham finde et trusselsbrev fra
Nattens Kors (bilag). Det skulle kunne forebygge en alt for udpræget

trang til at gå på solo-eventyr og den
slags.

Max Linten ved ikke præcist, hvad
hans mission i virkeligheden går ud på.
Han har en kontaktmand, ‘Simon Peter’*
som han skal give oplysninger, og som
vil give ham de nødvendige ordrer, når
tiden er inde. Simon Peter er en af
Faderkirkens højtstående hemmelige
agenter, og grunden til hans indblanding
er, at Faderkirken selvfølgelig føler, at den må vide, hvad det er englæn-
derne har gang i. Samtidig vil de dog for det første for alt i verden undgå
en åben konflikt med Det Britiske Imperie, og for det andet undgå, at
‘folk’ får noget at vide om et eventuelt supervåben. Et våben, der i værste
fald kan undergrave kirkens position og troværdigehd ved sin blotte eksi-
stens. Meningen er altså, at Max Linten skal kunne sætte resten af grup-
pen ud af spillet, så snart, de har fundet ud af, hvad der er sket. Scenariet
er konstrueret sådan, at der ikke er tid til, at han kan få den ordre. I det
øjeblik karaktererne har fundet ud af, hvad der foregår, bgynder scenariets
slutning, og Max får andet at se til. 

I praksis kan du lade Max møde ‘Simon Peter’ et par gange undervejs,
og eventuelt en enkelt gang til allersidst, hvis karaktererne ænder i
Inkvisitionens fængsel. Her vil han lade som om han ikke aner, hvem Max
Linten er, eller hvad han laver.

FASTAVAL 2004
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Reglerne (spillernes udgave)
Her kan du læse, hvad der står om reglerne på spillernes karakter-

ark: (Du finder den lidt mere uddybende spilleder-version af reglerne
på s. 29)

Der spilles med et D100-system. Spørg din spilleder, hvis du er i
tvivl.

‘50’ i en færdighed er lig det statistiske gennemsnit i den normale vok-
sne befolkning. Slaget ‘0’’’0’ er lig 0 og giver automtisk fumble, mens
‘9’’9’ er 99 og giver automatisk succes.

Terningslag:

Handlingsslag: Færdighed+D100
Forsvarsslag: Behændighed+D100
Skade: Færdighed+Våbenskade+D100
Initiativslag:Hurtighed+Færdighed+D100
(2. Initiativslag: 
Færdighed + D100.)
Chock 
D100 - ‘psyke’ hvor resultatet trækkes fra handlingsslaget.
Styrke/svaghed:
1D100 for bonus/fradrag afh. af situationen.
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Scenarie-Oversigt
Ground Zero:

Det store hul.
Smeltet jord.

Master Helius’ deformerede køretøj.
Spor efter Rhiannons får.

Værkstedet:

Nyistandsat lade/staldbygning.
Moderne smedeværksted.

Faciliteter til tyve personer.
Døde kanariefugle.
Hejseværk med (tom) reserve-udgave af den store bombe.

Spor: Meget af værktøjet, flere store tomme trækasser og de
mange kabelruller bærer stemplet Nergal Ironworx Newdon: the
Joy of Strength. (bilag) 

KKontrolrummet

Dæmoniske symboler’ der i virkeligheden er illustrationer af
bombens principper.

Bombens udløser.
Luksuslejlighed langt ude på heden.
Blodspor i badekarret.
Flere døde fugle.

Spor: Fotografi med fotografens navn og et nummer på bagsi-
den (bilag) samt Dr. Stones højst bemærkelsesværdige skriverier
(bilag). Den gode doktor er ikke en mand, der har det godt med
sig selv!
- Og naturligvis diagrammet på tavlen.

Heksene:

Stråmænd og spor af sære ritualer.
Lejrbål og urgammel hedenskab

Familien på heden:

En helt almindelig lidt sær familie. Tally er venlig, snaksalig og
drikker lidt. Hans kone er uforskammet. De småskændes. De

har en meget smuk datter, der ikke siger så meget.
Har set børnearbejdere på heden(Der er selvfølgelig tale om
’slangevæsnerne’, (se senere) Denne specielle familie opfatter
dem som børn, hvad de jo også er.).
En ny sols fødsel. Shockbølgen..
Franske agenter.

Slangevæsnerne

Et døende barn i monsterskikkelse har forsøgt at stjæle karak-
terernes luftfartøj

Spor: Der er umiddelbart ikke så meget at gå efter, men
Inkvisitionen råder over eksperter på mange forskellige områder,
og de er ikke sarte. Marcus kan kan tages med tilbage til Newdon
og obduceres. Det vil tage nogen dage før der kommer et resul-
tat, men meget tyder unægteligt på, at han er bygget med et eller
andet særligt formål for øje. At han er død af (eller i hvert fald
ville være død) af en mystisk sygdom, der tilsyneladende åd ham
op indefra, og at han sin voldsomme størrelse til trods havde et
barns hjerne. (Se afsnittet om inkvistionens lærde)

Tobernory

Har set ‘Den nye Sol’ og mange tror Verdens Undergang står
for døren.

To døde betjente og hjælpepræsten er døde efter at have fundet
master Helius’ lig
Tagsten er blæst ned og udsatte vinduer er smadret ved eksplos-
sionen.

•Newdon igen•

Helvedes fyrste

Nergal er smilende og høflig og lover at hjælpe.
Ved dog ingen ting.

Karaktererne kommer ikke i nærheden af fabrikationsafdelinge
men får kun lov at se den fine administrationsafdeling.
En lille pige stikker af, fanges og får tæv af vagterne.

Dæmonernes Spor

Den store maskine og de små stykker plutonium
Blyholdig maling, blyforede kasser

Adrvarselsskilte og sikkerhedsforeskifter
Muligvis kontakt med flere slangevæsner.

Stoneworks:

Det store Opfinderværksted
Princippet om åbenhed i videnskaben

De forsvundne kinesere.
Ingen Dr. Stone, selvom du dog muligvis kan lade ham aflevere
en note.
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At vende hver en sten: 

D r. Stone er nærmest i husarrest.
Alt i huset bærer tydeligt præg af Doktorens psykiske tilstand.

De franske agenter eller de keltiske guder kan evt give karakter-
erne lidt hjælp.
Du kan også lade den præst, Stone selv kontakter for at kunne
skrifte, klage sin nød til sine overordnede. Her er pointen den, at
præsten er bange for, at han vil få ting at vide, han ikke kan
håndtere.
Lady Nevermoor-Stone er forvirret og sær, mens butleren mest af
alt minder om en stor meget trofast bull dog. 

Mesterinkvisatorens Bolig

Stor lejlighed i byens fattigste del.
Masser af bøger, men papirer og notater er blevet stjålet.

Broder Palin, (Fader Helius’ assistent) føler sig forfulgt og tror
nogen vil slå ham i hjel.
Sushi på Grand Tokyo Pallace, hvor man muligvis kan finde
Helius’ hjælper.

Agenterne:

Engelske agenter fra HMQSMP og franske fra LEPS.
Alle agenter er iført lange mørke frakker og benytter oftest grå

umærkede transportmidler.
Farlige modstandere, der er svære at fange, og som hellere vil
tage gift end at afsløre sig overfor fjenden.
Franskmændene vil diskret kunne hjælpe karaktererne, mens
englænderne vil prøve at slå dem ihjel på et tidspunkt.

Den lille familie

Hvorfor gør I egentlig som I gør?
Hvad vil i gøre ved Nergal? Inkvisitionen og/eller Dr. Stone?

Hvad er der ved at ske med jer selv?
Hvad tror I, jeres gud ønsker af jer?
Er I ikke selv mindst lige så store syndere som... ?

Karaktererne: 

Den lagsomme forvandling til noget af det, de selv foragter
allermest.

En dødsdom

Grand Tokyo Pallace

Eisen Tagawa: budhistisk munk, kampkunstner og sushi-kok
Master Helius’ hjælper

Kan kaste lys over nogen af sagens dunkle punkter

•Slutningens
Begyndelse•

Kælderen under
Stoneworksbygningen, og Dr.

Stones metode
Fremstilling af skabningerne
Superkrigere med meget lange arme
og pansret hud.
Stor kampscene mellem karaktererne på den ene side og agenter
samt superkrigerne på den anden.
Ting, der går i stykker, springer i luften og bryder i brand.
Enorme mængder af glasskår.
‘Hvad er en Gud?’

Indholdsfortegnelse:
Foromtalen:  . . . . . . . . . . . . . . . .2
Introduktion  . . . . . . . . . . . . . . . .2
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Appendix:
Bogen om Frankenstein

Mary Shelley begyndte at skrive ‘FRANKENSTEIN, OR THE MODERN
PROMETHEUS’, som er romanens fulde titel, da hun var 18 år gammel. I
1818, da den udkom, var hun 21. Den blev en stor publikumssucces
allerede fra starten. 

Den unge dame har været lidt af en selvstændig og farverig person,
der allerede som 16-årig var løbet hjemmefra med en dengang meget
berømt digter og  forfatter Percy Bishe Shelley. Både hendes moder, Mary
Wollstonecraft, der døde af barselsfeber kort efter fødslen og hendes fader
William Godwin var forfattere og samfundskritikere.

Hun har skrevet et utal af romaner, men ingen af dem er blevet nær så
kendte som ‘Frankenstein’, der har dannet udgangspunkt for omkr. 30-40
film gennem  tiden. 

For dem som kun kender historien fra biograferne, kommer her et kort
resume, (lånt fra http://www.kirjasto.sci.fi/)

The novel start with series of letters from Robert Walton to his
sister. Walton is an English Arctic explorer who spots a

strange creature on a dog-sled. The exhausted Victor
Frankenstein arrives, in pursuit of the creature,and while recu-
perating tells his story. He has been born into a wealthy
Geneva family. After his mother dies of scarlet fever and
becomes a student of natural philosophy and medicine.
Inspired by occult philosophy and the teaching of his mentor,
Waldman, he builds a creature in the semblance of a man and
gives it life. It body is assembled from parts which Frankenstein
has stolen from butcher shops, dissecting rooms, and charnel-
houses. The creature is repeatedly rejected by those who see it,
but the monster proves intelligent, and later highly articulate.
Receiving no love, it becomes embittered. Frankenstein deserts
his creation, who disappears. 

"I had worked hard for nearly two years, for the sole purpose of
infusing life into an inanimate body. For this I have deprived
myself of rest and health. I had desired it with an ardour that
far exceeded moderation; but now that I have finished, the
beauty of the dream vanished, and breathless horror and dis-
gust filled my heart." 
(from Frankenstein) 

Frankenstein hears that his younger brother has been strangled,
but Justine, his family's servant confesses the murder. However,
later the monster tells that he murdered William and framed
Justine. Frankenstein then agrees to make a mate for the mon-
ster so that it will not bother anyone again. A wave of remorse
makes him destroy the female. The lone creature swears
revenge. He kills Frankenstein's bride, Elizabeth, on their wed-
ding night. The scientist becomes mad, but recovers and chases
the creature across the world. The two confront in the Arctic
wastes. Frankenstein dies. The creature describes eloquently to
Walton his efforts to seek out beauty and how crime has
degraded it beneath the meanest animal. 

"He is dead who called me into being; and when I shall be no
more the very remembrance of us both will speedily vanish. I
shall no longer see the sun or stars, or feel the wind play on my
cheeks. Light, feeling, and sense will pass away; and in this
condition must I find my happiness." (...)

The novel contains no supernatural elements; the creation
of the monster is described in the third edition on a ratio-

nal scientific basis. Frankenstein is a scientist who challenges
the Creator of the world with the possibilities of modern sci-
ence, but is destroyed because he cannot anticipate the out-
comes of his own acts. The story has also been interpreted as
an exploration of the artist's - creator's - relation to society. 
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Regler og forklaringer
Der kan spilles med et modificeret D100-system. Det er menin-

gen at systemet skal være så lidt ‘spilforstyrende’ og tid-
skrævende som muligt, men at det samtidigt skal kunne give nogen
af de fordele, der kan være ved systemer i forbindelse med action
og spænding. Der skal altså kun slås for udfaldet af en handling,
hvis der er tvivl om resultatet, eller hvis det kan gøre situationen
mere spændende. Det nemmeste er måske at se på det som en
form for ‘systemløst’ men med terninger. 

Terningslagene:
Sværhedsgrader og færdigheder:
‘50’ i en færdighed er lig det statistiske gennemsnit i den normale

voksne befolkning. Der er altså 50% chance for at få over 99 i
handlingsslaget. Mens der kun er 1% chance for at opnå 149. Det
betyder at sværhedsgraden 99 svarer til noget en normal person
kan gennemføre i 50% af alle forsøg, mens 149 svarer til en
sværhedsgrad, der er så høj, at kun et forsøg af 99 vil lykkes.
Skalaen er i princippet uendelig, og man kan sagtens have mere
end 100 i en færdighed. 

Kravet til terningslagets størrelse kan ses i dette skema.
(Bemærk, at ‘00’ er automatisk fumleslag mens ‘99’ er automatisk
succes.)

Færdighed: 25 50 75 100 150
Sværhedsgrad:

50: 25 >00 >00 >00 >00
75: 50 25 >00 >00 >00

100: 75 50 25 >00 >00
150: 99 99 75 50 >00
200: 99 99 99 99 50
250: 99 99 99 99 99

terningslagene 
og deres betydning

Handlingsslag: Færdighed+D100
Vil handlingen eller angrebet lykkes? 
I tilfælde af kamp, slår angriberen mod den angrebnes forsvarsslag.
Hvis handlingsslaget (angrebsslaget) er bedre end forsvarsslaget,
lykkes angrebet, og der kan slås for effekten af skade.

Forsvarsslag: Behændighed+D100
Hvis man selv bliver angrebet, har man en mulighed for at prøve at
undvige, ligesom reglen tager højde for at noget kan være sværere
at ramme end andet. Hvis man slår mindre end angriberen har
slået, bliver man ramt. 

Skade: Færdighed+Våbenskade+D100
Det er karakterens evner med et våben samt våbentype, der afgør,
hvor meget skade, man giver. Reglen er udregnet efter, at man nor-
malt skal kunne overleve et enkelt angreb med middelmådig
dygtighed, måske to men ikke tre.

Initiativslag: Hurtighed+Færdighed+D100
Hvem slår først, osv?

De involverede slår samtidigt, og den, hvis initiativslag i den
pågældende runde, er højest, begynder. Herefter følger den, der har
slået næsthøjest, trediehøjest osv.

2. Initiativslag: Færdighed + D100.
Som en variationsmulighed kan man give vinderen (den hurtig-

ste) mulighed for at slå igen således, at hun/han måske kan nå at
angribe to gange før de langsomste i runden kan komme til at lave
deres første angreb.

Chock (nærmest det samme som ‘Sanity Check’): 
D100 - ‘psyke’ hvor resultatet trækkes fra handlingsslaget.

Slår man lige på eller under sin sin psyke, klarer man checket. I
modsat fald får man det omtalte fradrag.
I nogen situationer, kan man være så forskrækket, overrasket eller
rystet, at man ikke bare kan gøre det, man har lyst til. I den
forbindelse kan man slå for chok-effekten. Resultatet gælder kun for
den aktuelle handling.

Styrke/svaghed:
Karaktererne har nogen personlige egenskaber, som kan få dem til
at handle uhensigtsmæssig i visse situationer, mens de i andre, vil
kunne få dem til at yde mere end normalt. van Helsing er fx en
kujon. Hvis han skal gøre noget modigt, kan du få ham til at lave et
styrke/svagheds-check, hvis resultat bagefter skal trækkes fra hand-
lingsslaget. Hvis han derimod vælger at prøve at flygte (=gøre
noget kujon-agtigt), skal resultatet lægges til handlingsslaget.
Sandra derimod er forfængelig, så hun får fradragpå handlinger,
der kan få hende til at tage sig dårligt ud men bonus på handlinger,
der kan stille hende i et gunstigt lys. Ideen er slet og ret at styrke
sammenhængen mellem systemet og karakterernes personlighed.
Det er spillederen, der afgør hvornår denne regel skal brugesog
hvordan. men det skal selvfølgelig være i situationer, hvor det klart
er relevant.

Andre fradrag og tillæg:
Alt efter situation og sammenhæng, skal der selvfølgelig slås

med bonus og fradrag for afstand, d;kning, sigtbarhed, effekten af
flyvende glasstumper osv. På den slags områder er det op til dig at
bruge din sunde fornuft.
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