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Med standhaftig pande, ædelt blik og stolt hage er du indbegrebet af britisk ridderlighed. Dit sind gennemstrømmes af
ægte kærlighed til Gud og et ydmygt ønske om at tjene den kristne sag. Du hører til blandt kristendommens ultimative
frontkæmpere, og i både mod, tro og våbenbrug er du hævet over menigmand. 

Du er af ædel britisk adelsslægt og drog som ung ridder til Det Hellige Land for at forsvare de kristne pilgrimme imod
de vantro horder. Du er utrolig tapper og kender ikke til frygt eller tvivl. Din hellige mission hæver dig over alle de
ængstelser og følelser, som martrer og plager jævne mænd. Du er villig til at ofre livet i tjenesten for Jesuitterordenen,
der har din blinde og uindskrænkede loyalitet og kærlighed. 

Dit had til Kirken og Ordenens fjender er voldsomt og du føler ingen barmhjertighed overfor maurere, jøder, sarace-
nere, kættere og andre af kristendommens fjender. Du ved, at Lucifers håndlangere og mørkemænd ikke skyr noget
middel i deres kamp for ondskab, synd og anarki. 

Af bygning er du høj med rank holdning og løftet pande. Dine senede arme er stenhårde af veltrænede muskler, og du
kan løbe hurtigere og længere end nogen anden dødelig. Dine blå øjne lyser af ungdommelig energi og livslyst, og dit
fromme ansigt er præget af smukke ædle træk, der vidner om dine adelige aner. Din stemme er fersk og rund, og din
klare sangstemme er altid blevet misundt af dine medbrødre.

Gralens hellige vand har velsignet dig med guddommelig fart. Du kan i korte perioder påkalde Herrens ånd, der fylder
dine ben med umenneskelig energi og styrke.  Du kan løbe hurtigere end noget andet menneske og over korte afstan-
de kan du holde trit med en hest i galop.

Under lakken
Lige så ren og afklaret som du er i din tro, lige så naiv og uvidende er du når det gælder det kødelige livs mere dunkle
og nuancerede facetter. Du er jomfru og har aldrig delt leje med en kvinde. Du husker hvordan du som ung knøs tabte
hjertet til din kusine fra nabogodset. Hun hed Viviana, og du vil aldrig glemmer jeres naive flirteri under de lang ridetu-
rer i din faders skove. Det var dit håb, at I skulle troloves og giftes efter du havde gjort din pligt i Det Hellige Land. Din
rejsefælle på den hellige mission var din fætter, Roderick of Bath, Vivianas bror. 

Du bærer på en tung hemmelighed. Da du som ung ridder ankom til Lilleasien sammen med din fætter Sir Roderick of
Bath blev I inddraget i et voldsomt slag ved byen Antioch. En hær af preussiske korsriddere var i slag med en horde af
mauriske krigere. Sammen med en lille skare af britiske adelsmænd kastede I jer ind i kampens hede og drog en kilde
ind blandt de vantro krigere, der begyndte en disciplineret tilbagetrækning. Fjenden var i voldsomt overtal og på et
tidspunkt ønskede Roderick at søge tilbage mod de kristne linier. Optændt af blodtørst og sølet ind i blodet fra utallige
faldne muhamedanere nægtede du at vende hesten. I havde et voldsomt skænderi midt i kamptumlen, og du pressede
din fætter til at fortsætte kampen med trusler om at fortælle hans søster om hans fejhed. 

Den dag vandt kristendommen en vigtig sejr over de vantro besmittere af Det Hellige Land, men din sejrsrus blev
splintret, da du fandt din fætters afsjælede legeme blandt de faldne. Dit hovmod og din blodtørst havde kostet ham
livet. Flere døgn vandrede du omtåget af skam og skyld rundt på slagmarken, og du havde med sikkerhed taget dit
eget liv, hvis ikke en korsridder havde fundet dig. Du betroede ham din synd og bønfaldt ham om at gøre en ende på
dit usle liv. Tanken om at vende tilbage til de britiske øer og se Viviana og din far i øjnene var vederstykkelig. Heldigvis
lyttede ridderen ikke til dine bønner. I stedet tog han dig med til Johanniter Ordenens hovedsæde i Jerusalem, hvor
du blev optaget som ordensbroder. Der var akut mangel på habile kristne krigere til at kæmpe imod de islamiske bar-
barer, så Ordenen så gennem fingre med din mangelfulde teologiske skoling. Ridderen, der reddede dig, fjernede
aldrig sin hjelm, og han fortalte aldrig hvad han hed. 

Du martres stadigvæk af fortidens synd og du er bange for at din sjæl er fortabt. Dine erindringer fra perioden mellem
din død og din genoplivning er vage og drømmeagtige, men du mindes smerter og pinsler. Du frygter, at du har været
fanget i Helvede. Bag din drengede og rolige facade nages du af en voldsom angst for et efterliv i det underjordiske.
Du higer efter en chance for at vinde din sjæl tilbage f.eks. gennem martyrdøden. 

Du skal i løbet af spillet finde en lejlighed til at bekende din frygt og fortidens synder til en af dine medbrødre.

Gode sider
•Fantastisk sværdkæmper
•Troende katolik
•Brænder for at gøre det bedste
•Stor retfærdighedssans

Dårlige sider
•Overmodig
•Gammel synd
•Frygt for Helvedes flammer
•Naiv og genert
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Udstyr
•Munkekutte
• Hvide klæder
• Vadsæk
• Bibel
• Bønnebog
• Krucifiks
• Schweizer kniv
• Notesbog
• Blæk og papir
• Støvler
• Tørklæde
• Slagsværd
• Vandsæk
• Forbindingsgrej
• Pung med 500 $ og 500 Mark
• Sammenklappelig bue
• 10 pile
• 9 mm Browning HP35 automatpistol
• Fire magasiner med 13 skud
• To røggranater
• To Håndgranater
• Walkie-talkie

De andre
Cornelius
Du frygter den irske kæmpe. Selv om du aldrig ville erkende
det åbent overgår han dig i både våbenfærdighed og styrke.  

Adorno
Du nærer en stor kærlighed til den erfarne broder, der enga-
geret og opmærksomt har ført dig gennem den vanskelige
begyndertid i Ordenen.

Gunemér
Du kender meget lidt til den franske ordensbroder. Umid-
delbart virker han kompetent og erfaren, men der er noget
ved ham, der gør dig urolig.

Schmiche
Du savner respekt for den visne og bagkloge broder. Han
håndterer et sværd som en ussel væbner og hører efter din
mening ikke hjemme blandt Kirkens stridsmænd. 

Broder Luke
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Liste 14 Pistolskydning 10 Køre bil 4
Gemme 15 Andre skydevåben 8 Betjene radio 9
Undvige 16 Nævekamp 15 Ridning 14
Undersøge 11 Sværdkamp 20 Modstå tortur 16
Klatre 18 Bueskydning 15 Læse kort 12
Svømme 16 Lanse 16 Kaste kniv 15
Tysk 9 Afvæbning 10 Etikette (ordenen) 13
Latin 10 Bibelkundskab 10 Forstå kvinder 3
Britisk 14 Teologi 6 Smede våben 10
Italiensk 10 Kalligrafi 7 Første hjælp 13
Oldgræsk 5 Bibelhistorie 7 Jagt 12

Dit første korstog
Du drog på korstog i ungdommelig kådhed
sammen med din fætter, Sir Roderick of Bath.
På rejsen til Det Hellige Land kæmpede I mod
de vantro ved Antioch og vandt en stor sejr.
Desværre døde din fætter under slaget.

Efter slaget blev du optaget i Johanitter Orde-
nen, der fra hovedsædet i Den Hellige By sam-
lede de bedste kristne krigere til kamp imod de
sortbrogede bastarder. 

Efter fire år var du udlært som ordensbroder og
du blev optaget som fuldgyldig korsridder. 

Din første mission blev din sidste.

Sammen med fem andre ordensbrødre drog du
på en tophemmelig mission til en gammel ruin-
by. I var på jagt efter Den Hellige Gral, der var
blevet skjult af Johannes Døberen kort efter Kri-
sti død og korsfæstelse. Efter længere tids efter-
søgning i ruinbyen fandt I en gammel hule, der
førte ned til Gralens underjordiske skjulested.

Før I kunne afslutte missionen faldt de svigagti-
ge maurere jer i ryggen. De slog til en mørk
nat, og da du vågnede lå to af dine medbrødre
allerede livløse i sandet. En af de døde var
kæmpen Cornelius, og du forstår stadigvæk
ikke hvordan de vantro fik besejret den irske
krigsmaskine. Sammen med broder Gunemér
forsøgte du at holde maurerne på afstand
imens broder Schmiche og Desmond begav sig
ned i grotterne efter Gralen. 

I flere timer holdt I stand mod overmagten,
men til sidst sank du sammen af udmattelse og
blodtab. Du mindes vagt smerten da maurernes
laser gennemborede din brynje. 
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Du er en af Ordenens mest erfarne krigere og var allerede en legendarisk veteran under det første korstog. Du er en
yderst kompetent strateg og taktiker, der ofte vejleder Ordenen når det gælder specielle operationer og opgaver. 

Du er efterhånden blevet gammel, men din høje og senede krop huser stadigvæk en imponerende råstyrke. I behæn-
dighed og reaktionsevne lader du ikke dine yngre medbrødre noget efter. Desværre er dit engang så ædle og stolte
ansigt blevet vansiret af et voldsomt sværdhug. Arret går fra isse til kæbe og indrammer den tomme øjnhule, hvor dit
ventre øje engang havde leje. Du ser stadigvæk glimrende med dit enlige højre øje, der i intensitet og dybde kan få
enhver beskuer til at vende blikket bort. 

Af personlighed er du venlig og åben, med en underfundig humor. Du er en meste i ordspil og forstår med nådesløs
ironi og sarkasme at sætte enhver modstander til vægs. Med faderligt engagement tager du dig af de yngre og uerfarne
brødre og guider dem gennem det strnge ordensliv med gode råd og formaninger. Du husker selv den hårde tid som
novice og gør dit til at de unge korsriddere lægger deres værste naivitet og kådhed bag sig. 

Ordenen sætter særligt pris på din store viden om fremmede kulturer og de vantros skikke og traditioner. Du taler en
række sprog flydende og forstår at tilpasse dig enhver situation eller lokalkultur. Dine mange rejser i Mellemøsten har
givet dig smag for parfumeret arabisk tobak. For tiden nyder du søde og ildelugtende tyrkiske cigartter. 

Du er en ærefrygtig modstander med både sværd og lanse, men det er med buen at dine evner virkelig kommer til
deres ret. Du har endnu aldrig mødt din overmand i bueskydning og du tvivler på at det vil ske. 

Under lakken
Da du kom lidt op i årene ændrede du syn på den hellige sag og korstogene. Du havde oplevet hvilket uhyrligheder,
der blev udført i Kristi navn, og du fik et andet billede af den arabiske fjende, der på mange områder forekommer dig
både mere civiliseret og mere barmhjertig end dine kristne frænder. Først prøvede du at etablere mulighed for for-
handlinger mellem parterne, men senere kom du til at fungere direkte som hemmelig spion for maurerne. Selv føler
du aldrig, at du har handlet slet eller gjort uret. Alle dine gerninger har haft til formål at sætte en stopper for de tragi-
ske krige og fjendtligheder. I bøn rådspørger du Gud, og du følte aldrig, at Herren har misbilliget dine gerninger. 

Under det sidste korstog var det dig, der havde varskoet maurerne og derved forpurrede missionen. Det gør dig sta-
digvæk ondt, at dine valg og handlinger medførte så megen død og smerte for dine medbrødre, men du blev nød til at
gøre dit for at stoppe de meningsløse lidelser og hævntogter. Det var aldrig din intention at dine medbrødre skulle
komme for skade. Du går med en konstant frygt for at fortidens forræderi skal komme for dagens lys. Du har meget
ringe tiltro til at dine frænder vil forstå dine rationaler og motivationen bag dine valg. Det er primært broder Cornelius
og broder Schmiche du frygter. Det var broder Cornelius, der fældede dig den nat i ørkenen, og du ved endnu ikke
hvor meget han erindre fra sit tidligere liv. Broder Schmiche er din overmand i intellekt og skarpsindighed, og du fryg-
ter, at det kun er et spørgsmål om tid før han får afdækket dine dispositioner. På det seneste har broder Schmiche
arbejdet på at etablere et vendskab med broder Gunemér, og det er tydeligt at han prøver at etablere en position som
leder af gruppen. 

Du er efterhånden godt træt af ordenens kliniske og menneskefjendske traditioner og skikke. Den konforme og for-
dummende fundamentalisme er blind for kristendommens essentielle budskaber om næstekærlighed og solidaritet.
Du sætter pris på livets mangfoldigheder og glæder, og er oprigtigt taknemmelig for en ny chance på jorden. Du drøm-
mer om en fredelig og lykkelig alderdom udenfor ordenen når den aktuelle mission engang er vel overstået. Måske er
det endnu ikke for sent at stifte familie?

Du har kun meget vage erindringer af tiden i limbo mellem din død og genoplivning. Du mindes vagt ubehageligheder
og diverse afstraffelser, og har en formodning om, at du har været i skærsilden for at gøre bod for dine synder. Selv om
du føler, at du har handlet ret i alle store spørgsmål må du indrømme, at der var været enkle synder, som regnskabet
skal gøres op for.

Gralen har velsignet dig med helbredelsens kraft. Ved at påkalde Herrens ånd lindrer og helbreder du sår og skader.

Gode sider
•Ønsker at gøre det bedste
•Troende kristen
•Mesterlig bueskytte
•Sprogtalent

Dårlige sider
•Illoyal overfor Ordenen
•Tidligere forræder
•Paranoid
•Vandskræk
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Udstyr
•Munkekutte
• Hvide klæder
• Vadsæk
• Bibel
• Bønnebog
• Krucifiks
• Schweizer kniv
• Notesbog
• Blæk og papir
• Støvler
• Tørklæde
• Slagsværd
• Vandsæk
• Medicintaske
• Pung med 500 $ og 500 Mark
• Sammenklappelig bue
• 10 pile.
• 7,65 mm Welrod lyddæmpet pistol
• Æske med 30 patroner
• Dirke
• Tyrkiske cigaretter
• Kikkert

De andre
Cornelius
Du er imponeret over den gigantiske kriger fra nord. Faktisk
virker det som om han er blevet en endnu bedre kriger i
løbet af de århundreder han har været død. 

Luke
Du holder meget af den unge knøs og håber, at du kan hjæl-
pe ham med at få et mere nuanceret og næstekærligt for-
hold til Gud og sine medmennesker. 

Gunemér
Du bryder dig ikke meget om Broder Gunemér, der virker
bitter og fordækt efter hans år i fangenskab hos Sultanen af
Damaskus. Han skylder dig sit liv. 

Schmiche
Du frygter den snu tysker, der er en mester i racistisk
snævertsynethed og fundamentalistisk tankegang.

Broder Adorno
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Liste 14 Fransk 16 Nævekamp 15
Gemme 14 Flamsk 12 Navigation 13
Undvige 14 Arabisk 14 Ridning 22
Undersøge 18 Sværdkamp 16 Modstå tortur 19
Klatre 15 Bueskydning 22 Overleve i ørken 17
Svømme 0 Lanse 13 Strategi og taktik 17
Tysk 12 Skydevåben 12 Etikette (ordenen) 9
Latin 17 Bibelkundskab 13 Åbne låse 13
Britisk 13 Teologi 14 Mundaflæsning 11
Italiensk 14 Assimilering 16 Medicin 15
Oldgræsk 13 Bibelhistorie 12 Diplomati 15

Dit første korstog
Du var oprindeligt en købmandssøn fra Flan-
dern før du, efter en misere med en ung adels-
kvinde, af din far blev sendt mod Mellemøsten
som væbner for en fornem onkel. 

Det viste sig hurtigt, at du var godt rustet til at
blive en stridsmand, og snart havde du egen
rustning, stridshest og væbner. Særligt fattede
du en stor kærlighed til heste, og du blev hur-
tigt en formidabel rytter. 

Efter fem år i Det Hellige Land blev du optaget i
Johanitter Ordenen. I starten havde du proble-
mer med at leve op til de strenge krav til bibel-
kundskab og kyskhed, men efterhånden blev
du en respekteret ordensridder, der ofte blev
udvalgt til særligt dumdristige eller krævende
missioner. 

Således anførte du en lille gruppe af riddere,
der sneg sig ind i Damaskus gennem kloakker-
ne og befriede de kristne krigsfanger fra Sulta-
nens fangekældre. Blandt de befriede var Bro-
der Gunemér, der siden har stået i taknemme-
lighedsgæld til dig. 

Under jagten på Gralen var det dig, der varsko-
ede maurerne og efterlod spor i sandet til for-
følgerne. Du ville holde Gralens eksistens hem-
melig for at forhindre endnu en bølge af kors-
tog og pilgrimme. 

Desværre fandt Broder Schmiche den rette ind-
gang til det underjordiske skjulested før du
kunne nå at føre ekspeditionen på afveje. Din
nødplan var, at Maurerne om natten skulle
overrumple jeres lejr og tage alle ordensbrødre
til fange. 

Desværre vågnede Broder Cornelius netop som
maurernes spejdere var ved at stjæle jeres
heste. Den enorme ridder var som en los over
spejderne, der var chanceløse. Fra dit leje så du
i rædsel hvordan kæmpen fra nord huggede
spejderne ned og forpurrede planen. 

I desperation trak du dit sværd og stødte det
dybt i ryggen på kæmpen. Angrebet var døde-
ligt, men så stor var nordboens vildskab, at han
fik drejet sig rundt og med et vældigt slag flæk-
kede din pandeskal. 
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Du hed Arn før du som ganske ung blev fanget af irske munke. Du var som dansk vikingesøn taget på togt med din far
til den grønne ø, da krigslykken vendte og de hedenske ransmænd måtte tage flugten. I skyndingen blev du glemt, og
det skulle præge dit senere liv. Du var allerede den gang en stovt og senestærk mand, indgød selv erfarne krigere
respekt.  Efter de første tæsk og hævnakter blev du optaget som træl i klosteret og med tiden fattede munkene sympa-
ti for deres nye emigrant. Du blev døbt og omvendt til kristendommen, og senere fik du lært det lokale sprog.  

Efter otte år i Irland begav hele menigheden sig på pilgrimsfærd til Det Hellige Land. Under rejsen fik du rig lejlighed
til at illustre din fysiske råstyrke og formåen i kamp. Det var en stor tragedie, da jeres karavane af pilgrimme faldt i et
baghold nord for Jerusalem, og dine følgesvende blev dræbt. Du nåede dog ikke at være ensom længe i Det Hellige
Land før du blev hvervet til Johanniter Ordenen. Der var et akut behov for dygtige kristne stridsmænd, og man så gen-
nem fingre med din besynderlige æt og manglende dannelse. 

Du er en enorm kæmpe med brystkasse som en tønde og muskelsvulmende arme. Selv de tungeste våben kan du
betjene med en legende lethed og ingen brynje kan stoppe dine knusende slag. Dit ansigt prydes af et lyst fuldskæg og
to glade vandblå øjne. Din latter er varm og din stemme rungende. 

Af gemyt er du altid venlig og i godt humør. Du siger ikke så meget, og de fleste har indtryk af at din forstand er noget
indskrænket. Din humor er rå, men hjertelig. Du har for vane at dunke folk tungt i ryggen. 

Dine evner i kamp er forbløffende og du kæmper som en garvet veteran med utallige års erfaring.

Under lakken
Til trods for dit lidt bøvede og klodsede ydre er du faktisk en ganske vaks knægt. Du forstod hurtigt, at alting går let-
test, hvis du forgiver at være en enfoldig og tungnem sinke. Dine observationer og meninger holder du som regel for
dig selv.

På trods af de irske munkes ihærdige afretning og bønner har du aldrig taget deres Gud til dig. Hvad kan en svagelig
tømrersøn i forhold til Tordenguden Thor? I det skjulte har du bibeholdt din hedenske barnetro og mumlet dig igen-
nem de fromme kristne salmer og bønner.

At dine bønner og ofre har båret frugt oplevede du efter døden i ørkenen. Siden har du nemlig været i Valhalla, hvor
du med Nordens ypperligste krigere har trænet hver dag på Ydunslætten og drukket tæt. Dine erindringer fra Asgaard
er lidt vage og slørede, men de mange århundredes våbentræning ses tydeligt på dine formidable evner i kamp. 

Du ved at kristendommen er en løgn og at al den snak om Dommedag og Satan er tåbelige røverhistorier, der skal
hjælpe Paven med at samle flere rigdomme og fastholde sin magt. Du har ondt af dine brødre i Ordenen, der ikke har
noget begreb om de illusioner, der indrammer deres liv. På bunden er de alle nogle guttermænd, der desværre har
været for nemme at narre til at tro på en gammel og støvet bog.

Under det første korstog accepterede du Ordenens skikke og traditioner fordi det gav dig lejlighed til at nyde det hek-
tiske liv på slagmarken. Efter din genoplivning har du endnu ikke taget stilling til hvad du skal gøre med dit liv. Efter
opholdet i Asgaard føler du ikke rigtigt, at du hører hjemme i nutiden, og du glæder dig ved tanken om at dø på slag-
marken og gense gutterne ved højbordet. 

Du har også et gammelt regnskab at gøre op. Da du døde sidst var det ikke for en maurisk krumsabel - en af dine
såkaldte brødre gav dig et banesår i ryggen. Du er opsat på at finde tølperen og afslutte det regnsskab før du forlader
denne tid for anden gang. 

Gode sider
•Venlig fyr med humor
•Tro mod de nordiske guder
•Går op i personlig ære
•Tolerant

Dårlige sider
•Løgner
•Enspænder
•Hævngerrig
•Ligeglad med ordenen
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Udstyr
•Munkekutte
• Hvide klæder
• Vadsæk
• Bibel
• Halskæde med Mjølner
• Krucifiks
• Schweizer kniv
• Notesbog
• Blæk og papir
• Støvler
• Tørklæde
• To kasteøkser
• Vandsæk
• Forbindingsgrej
• Pung med 500 $ og 500 Mark
• Dolk
• Feltspade
• .45 Colt M191A1 automatpistol
• Fire magasiner med 7 skud
• Klatregrej inkl. 20 meter reb
• To håndgranater
• Madpakke

De andre
Luke
En ung og naiv knægt, der brændende tror på sine kristne
røverhistorier. Meget flink og engageret. Dygtig med et
sværd. 

Adorno
En af de gamle veteraner i Ordenen og en snu rad. Han for-
giver at være mere from end han faktisk er. Du kan godt li’
ham for hans afslappede facon.

Gunemér
Bitter kriger, der mangler en hånd. Var vist nok engang en
sej fægtemester. Meget opofrende, men viker lidt kunstig
som om han gemmer på en grim hemmelighed.

Schmiche
Den gamle skriverkarl fra Tyskland. Lidt af en knudemand,
men meget vidende og dygtig. 

Broder Cornel ius
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Liste 14 Skydevåben 10 Nordisk mytologi 12
Gemme 14 Kaste økse 19 Skiløb 10
Undvige 13 Nævekamp 18 Ridning 11
Undersøge 13 Sværdkamp 20 Modstå tortur 19
Klatre 24 Øksekamp 23 Læse kort 12
Svømme 20 Taktik (skjoldformation) 9 Druk 17
Nordisk 10 Skuespil 12 Etikette (ordenen) 9
Latin 10 Bibelkundskab 5 Finde spor 13
Irsk 17 Teologi 9 Smede våben 14
Italiensk 11 Asetro 12 Første hjælp 8
Arabisk 10 Bibelhistorie 9 Jagt 8

Dit første korstog
Du kom til Mellemøsten med de irske munke,
og stod alene efter de blev dræbt i et baghold.
Du blev hurtigt udset af korsridderne fra Johan-
niter Ordenen og de tog din ind i deres kreds. 

I de efterfølgende år fik du rig lejlighed til at
leve det vilde krigerliv og prøve kræfter med
skæbnen og Gudernes gunst på slagmarken. 

Du har aldrig hadet muslimerne eller jøderne
som dine brødre i Ordenen, og du sætter en
ære i kun at dræbe mænd i ærlig og fair tve-
kamp. 

Din sidste mission for Ordenen var til en gam-
mel dal i ørkenen. De var på udkig efter et gam-
melt bærer og ledte efter det i en masse gamle
ruiner og huler. 

En nat blev I overfaldet af en gruppe mauriske
spejdere, der forsøgte at stjæle jeres heste. Som
en sandstorm var du over de overraskede spej-
dere og de faldt som korn for leen. 

Du hørte en af dine kammerater trække sit
sværd bag dig og troede, at han kom dig til
hjælp. I stedet mærkede du pludselig et dybt
stik i ryggen. Stikket var dødeligt, men du nåe-
de at dreje rundt og tildele forræderen et slag. 
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På overfladen
Du er en habil og respekteret veteran fra det første korstog. Du er særligt berygtet for dit store mod og for dine evner
med en klinge.  

Desværre blev du under en vigtig mission overmandet i et baghold og kastet i fangehullet hos Sultanen af Damaskus. I
fem hårde år blev du pint, torteret og spottet. På trods af strabadserne, sulten og smerten fik de aldrig knækket din vil-
je og du afslørede ikke en eneste af ordenens hemmeligheder. Desværre mistede du din højre hånd, som de usle van-
tro huggede af som en del af torturen. Du blev befriet fra fangenskab af en gruppe ordensriddere under ledelse af bro-
der Adorno. Siden har du ventet på en chance for at gøre gengæld.

Før du mistede den højre næve var du en formidabel fægter og dine evner som fægtemester var efterspurgte i hele
den kristne verden. Du har efterhånden fået optrænet din kejte hånd, men den bliver nok desværre aldrig lige så hur-
tig eller stærk som den du mistede. 

Du er en massiv og veltrænet mand med solid råstyrke og bred nakke. Dit ansigt prydes af et par stærke øjne og et
sofistikeret overskæg. Dine store og bruskede øjenbryn får dig til at virke ældre end du er. Din stemme er dyb og til
messen synger du en glimrende bas stemme. 

Du er troende kristen og forsøger fromt at leve et værdigt og gudsfrygtigt liv. Du forsøger på bedste vis at tjene Kirken
og ordenen, og hader alle vantro og kættere med stor iver og nidkærhed. 

Under lakken
Før du blev optaget i Johanniter Ordenen var du som ung og tapper korsridder drukfældig som de fleste af stridens
mænd. Kun strømmene af vin og øl kunne dulme krigens byrder og synder. En nat formørkede rusens tåger dit moral-
ske harnisk og du forgreb dig på en ung væbner. Sagen kom aldrig frem, men skyldfølelse drev dig ud i en tilværelse
som lejesvend og røver. Du levede fra hånden til munden og dyrkede et løssluppent liv med druk, hor og spilleri. 

Tre års forfald og forbrydelser stoppede brat, da et røveri på en karavane til Sultanen af Damaskus slog fejl. Dine røver-
svende blev alle dræbt og selv endte du i Sultanens berygtede fængsel. Straffen for tyveri blev eksekveret uden nåde og
en hånd fattigere blev du sat til at rådne op i fangenskab. Efter fem år blev du befriet under en redningsaktion, ledet af
Broder Adorno. 

Sulten, mørket og torturen havde forvandlet dig til en knækket og bitter mand, der i de første måneder i frihed måtte
kæmpe for at genvinde både førlighed og fornuft. Den eneste trøst i fængslet var den kristne tro, og Herren blev din
følgesvend. Tilbage i friheden blev du optaget i Johanniter Ordenen på anbefaling af broder Adorno. Det var starten på
et dybt venskab og i dag er Adorno din eneste betroede og ven. 

Du martres stadigvæk af fortidens synder, og du brænder efter at erkende dine ugerninger og gøre rent bord. Du fryg-
ter dog, at Ordenen vil ekskludere dig hvis sandheden kom for dagen. Det dedikerede og disciplinerede liv i Ordenen
er det centrale omdrejningspunkt i dit liv, og uden de faste rammer ved du, at du igen vil forfalde til druk, hor, spilleri
og skørleven.

Gralens hellige vand har velsignet dig med evnen til at gøre din krop hård som granit. Gennem bøn kan du påkalde
Herrens beskyttelse og for en kort stund bliver du urørlig overfor almindelige angreb.

Du husker kun vagt hvad der er sket i de århundreder, der er forløbet mellem din død og din genoplivning. Du min-
des vagt smertelige pinsler og ydmygelser, men du kan ikke skælne om det er nye oplevelser eller gamle erindringer
fra tiden i de vantros fangenskab. Du regner med at du har været i skærsilden, men inderst inde frygter du Helvedes
pinsler.

I løbet af spillet skal du finde en lejlighed til at redde broder Adorno og derved gengælde hans gamle gestus. 

Gode sider
•Troende katolik
•Loyalitet overfor Ordenen
•Livsvisdom
•Ikke egoist

Dårlige sider
•Mangler højre hånd
•Gammelt synderi
•Potentielt alkoholiker og ludoman
•Bitter

Styrke
18

Smidighed
15

Hurtighed
15

Størrelse
15

Udholdenhed
15

Observation
15

Psyke
13

Intelligens
10

Uddannelse
14

Udseende
13

Held
13

SkB
+8

RT
1d4-1

MMM
19

Helbredspoint
60

Heldpoint
13

Udstyr
•Munkekutte
• Hvide klæder
• Vadsæk
• Bibel
• Bønnebog
• Krucifiks
• Schweizer kniv
• Notesbog
• Blæk og papir
• Støvler
• Tørklæde
• Slagsværd
• Vandsæk
• Forbindingsgrej
• Pung med 500 $ og 500 Mark
• Kikkert
• Fosfor-granat
• 9 mm WaltherP-38 automatpistol
• Fire magasiner med 8 skud. 
• 10 kg sprængstof m. detonatorer
• To Håndgranater.
• Walkie-talkie

De andre
Cornelius
Massiv kæmpe fra Irland. Han er lidt dum, men du prøver at
støtte og hjælpe ham. 

Adorno
Din bedste ven og betroede. Han reddede dig fra helvede i
fangenskab og du skylder ham dit liv.

Luke
Ungdommelig knøs, der minder dig om din egen ungdom.
Du hjalp ham ved Antioch, og du ved at han dræbte sin
egen fætter. Du er lidt misundelig på hans ry som den bed-
ste fægter i gruppen. Hvis du bare havde din højre hånd....

Schmiche
En gammel og lærd munk fra Bayern. Han er lidt bitter og
krakilsk på overfladen, men du respekterer hans store viden
og dedikation til den kristne sag. 

Broder Gunemér
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Liste 13 Pistolskydning 14 Spille terninger el. kort 16
Gemme 13 Nævekamp 9 Betjene radio 10
Undvige 15 Sværdkamp 11 Ridning 16
Undersøge 14 Eksplosiver 10 Modstå tortur 19
Klatre 7 Finde spor 15 Læse kort 14
Svømme 12 Tortur 16 Mine teknik 10
Fransk 17 Sejle 10 Etikette (ordenen) 12
Latin 14 Bibelkundskab 11 Taktik (baghold) 12
Britisk 10 Teologi 12 Lederevne 10
Italiensk 14 Lommetyveri 10 Første hjælp 12
Arabisk 13 Bibelhistorie 8 Jagt 14

Dit første korstog
Du stammer oprindeligt fra det sydlige Frankrig
hvor din far var baron. Som yngste søn blev du
sendt til Det Hellige land for at høste hæder til
slægten. Du havde et anstrengt forhold til din
ældre bror og det var med glæde i hjertet at du
begav dig ud i verden. 

Det tog dig to år at komme til Det Hellige Land
via Italien og Constantinobel. Sammen med
andre europæiske fyrstesønner og lejesvende
hjalp du med at befri Jerusalem, og du deltog
aktivt i det blodbad, der fulgte. På få døgn
dræbte I 70.000 jødiske og muslimske indbyg-
gere. 

Blodbadet druknede din ungdommelige glæde
og entusiasme, og du blev med et slag en gam-
mel og bitter mand. Efterfølgende forfaldt du
mere og mere til druk og skørleven i jagten
efter en flugt fra de gerninger du så og deltog i.

Det gik helt galt efter en episode med en stak-
kels væbner, og i flere år var du en af Fandens
mørkemænd, der dræbte og plyndrede uden
omtanke for ret eller moral. 

Fem år i muslimsk fangenskab satte en brat
stopper for dine fejltrin, og efter befrielsen hav-
de du fundet Gud som ledetråd. Du trådte ind i
Johanniter Ordenen, der har været dit hjem
siden. 

Kort efter din optagelse i Ordenen mødte du
den unge Ridder Luke på slagmarken efter sla-
get ved Antioch. Han var i chok og fortalte, at
han havde dræbt sin egen fætter i slagets hede.
Han tryglede dig om at tage hans liv. Du tænkte
tilbage på dine egne ungdommelige fejltagelser
og besluttede at overdrage den arme knægt til
Ordenen. Du fortalte aldrig Luke dit navn eller
fjernede din hjelm, så han ved endnu ikke, at
du kender til synderne i hans fortid. 

Flere år senere døde du ved Lukes side, da I
under en mission forsøgte at holde en overle-
gen horde af mauriske kriger stagen. I var på
jagt efter Den hellige Gral og havde netop fun-
det den rigtige grotte, da I blev overfaldet af de
vantro om natten. Du faldt for en maurers sabel
imens du prøvede at holde stand til dine
brødre havde fundet Gralen. 
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På overfladen
Du hed oprindeligt Josef Schmidt, stammer fra Hessen og er af simpel bondeæt. Som ganske ung fik du arbejde i stal-
den på det lokale kloster og her blev din høje intelligens og dit talent for stenarbejde opdaget af Abbeden. Du blev
optaget som munk i klosteret og fik der en solid bolig opvækst, samt en lektion i salig, disciplineret og from levevis.
Da en lokal fyrste sendte sine sønner mod syd for at deltage i korstogene blev du udvalgt som ledsager og tolk pga. dit
kendskab til de gamle sprog og kulturer. Fyrstesønnerne fik hurtigt den blodige død de søgte, men du undgik korsto-
genes ødelæggelser og sluttede dig til de kristne menigheder i Konstantinopel. 

Med base i dette kulturelle brandpunkt deltog du i en række rejser og ekspeditioner langt ind i Asien, Kaukasus og
Afrika. Senere i en relativt høj alder var rygtet om dine færdigheder og din viden nået så vidt, at du personligt blev
kaldt til Rom og af Paven opfordret til at indtræde i Johanniter Ordenen som rådgiver, tolk og skriftklog.  Du blev en
såkaldt "hvid ridder" indenfor Ordenen, en ridder, der snarer arbejder med blæk og pen, end med sværd og lanse. 

Du er ekstremt intelligent, belæst, berejst og vidende. Du er en målrettet og ekstremt disciplineret mand, der aldrig
ænser egne behov eller hæderen på slagmarken en tanke. Du har en uvane med at fremtræde arrogant og vrissent, når
du ikke føler at din boglige visdom bliver respekteret. Du nærer et stort had til alle arabere, negere og asiatere, der i
dine øjne alle til hobe er djævlens yngel. 

Din barske død i ørkenen har mærket dig med en rynket og sammentrukket hud, der ligger som mørkebrunt læder
om dit kranie. Dine indfaldne øjne er iskolde og uhyggelige. 

Du har en vane med altid at ridse skitser, noter og kruseduller med en kniv i stenoverflader. 

Under lakken
Du kender situationen i Østen bedre end nogen anden, og dine erfaringer og observationer efterlader dig ingen tvivl
om, at de vantro og kætterske horder om kort tid vil oversvømme den kristne verden. Du har set deres barbariske
ugerninger og ved, at de kun venter på chancen for at løbe hele Europa over ende. Du var en varm fortaler for korsto-
gene og prædiker for en konsekvent og nådesløs strategi overfor Satans horder. 

Du beklager meget, at den aktuelle verdenskrig overskygger den grundlæggende konfrontation mellem den kristne
civilisation og de primitive stammefolkeslag. Du er fortaler for, at Kirken skal forsøge at mægle mellem USA og Det
Tredje Rige så den hvide race kan samles i fælles front mod de sortsmuskede horder. 

Der er en lille detalje, som du aldrig har betroet til en sjæl. Da du under jagten på den hellige Gral sammen med bro-
der Desmond fulgte sporerne fra Johannes Døberen mødte I et bæst i mørket. Du fik aldrig set udyret, men det fik fat i
Desmond og trak ham ned i en mørk sø. Før han forsvandt under overfladen nåede han at kaste Gralen op til dig. Selv
om han senere skreg på hjælp ude i mørket var du så optaget af at slippe bort med Gralen, at du ikke et eneste øjeblik
overvejede at komme ham til undsætning. Du skammer dig over dit svigt, og du ville ønske du kunne gøre det om. 

Du er ved at blive gammel og det er dit højeste ønske, at du får lejlighed til at opleve apokalypsen på den yderste dag.
Du føler oprigtigt, at Gud har udset dig til at spille en vigtig brik i det afgørende slag, og du håber bare at du er på ret-
te sted når slaget skal stå.  

Tiden siden din død og genoplivning har du tilbragt i Himlen. Paven kanoniserede dig som helgen som tak for at du
skaffede Gralen, så du har fået adgang til Himmeriget uden at skulle stå i kø i skærsilden. Du har kun vage og drømme-
agtige erindringer om livet i det hinsides, men dit hjerte er fyldt med en stor ro og fromhed. 

I løbet af scenariet skal du ved en passende lejlighed helhjertet argumentere for dit syn på kættere, vandtro, jøder og
fejlfarver. 

Gralens hellige vand har velsignet dig med forsynets gave. Du kan gennem bøn og faste påkalde Helligånden og ved
dens hjælp skue ind i fremtiden. Fremtiden viser sig altid bag et tåget slør. 

Gode sider
•Ekstremt belæst
•Troende katolik
•Loyal overfor Ordenen
•Drømmer om at redde verden

Dårlige sider
•Racistisk og intolerent
•Fundamentalistisk kristen
•Arrogant og bedrevidende
•Fordømmende

Styrke
12

Smidighed
12

Hurtighed
13

Størrelse
10

Udholdenhed
15

Observation
19

Psyke
19

Intelligens
18

Uddannelse
17

Udseende
2
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16
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Helbredspoint
45

Heldpoint
16

Udstyr
•Munkekutte
• Hvide klæder
• Vadsæk
• Bibel
• Bønnebog
• Krucifiks
• Schweizer kniv
• Notesbog
• Blæk og papir
• Støvler
• Tørklæde
• Dolk
• Vandsæk
• Forbindingsgrej
• Pung med 500 $ og 500 Mark
• Diverse bøger og noter
• Læsebriller
• 7,62 mm Mauser M1896 pistol
• Fire magasiner med 10 skud
• Stenhugger værktøj
• Spadserstav
• Madpakke

De andre
Cornelius
Den dumme kæmpe fra nord har vundet en plads i dit hjer-
te, og du forsøger med faderlig vejledning at hjælpe ham til
et fromt og kristent liv. 

Adorno
Du bryder dig ikke om Broder Adorno, som du mistænker
for at være svag i troen, alt for blød overfor de vantro og
muligvis gnostiker.

Gunemér
Du har et godt indtryk af den franske kriger, der er blevet
bitter og målrettet efter flere år som fange hos de vantro.
Han er dedikeret og deler dit syn på “de fremmede”.

Luke
Du har ikke meget fidus til den unge ridder, der mangler
den fornødne boglige skoling til at blive en sand ridder.

Broder Schmiche
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Liste 16 Arabisk 13 Astronomi 13
Gemme 16 Fransk 14 Historie 16
Undvige 16 Hebraisk 13 Ridning 13
Undersøge 19 Kamp med våben 14 Arkæologi 11
Klatre 13 Nævekamp 10 Læse kort 14
Svømme 13 Skydning 12 Filosofi 16
Tysk 22 Efterforskning 16 Etikette (ordenen) 16
Latin 18 Bibelkundskab 18 Overtalelse 17
Britisk 11 Teologi 16 Tegne 16
Italiensk 15 Forhør 14 Første hjælp 13
Oldgræsk 11 Bibelhistorie 15 Hugge i sten 17

Dit første korstog
Du var arkitekten bag den mission i 1121, der
bragte alle fem ordensbrødre sammen og koste-
de dem livet. 

Det var dig, der gennem årelang granskning af
de gamle krøniker og kilder havde fundet de
optegnelser, der gjorde det muligt at finde det
gemmested, hvor Johannes Døberen havde
skjult Den Hellige Gral. 

Efter lang tids søgen fandt I den hule, som
Johannes havde brugt som indgang til det
underjordiske gemmested. De hemmelige spor
fra Johannes Døberen markerede tydeligt, at I
var på rette kurs.  

Natten før I begav jer ned i det underjordiske
blev ekspeditionen overfaldet af en horde af
sorte svin. To af dine brødre lå hurtigt døde i
sandet og i desperation forsøgte broder Luke
og Gunemér at holde maurerne stangen imens
du sammen med Broder Desmond forsøgte at
nå Gralen. 

Broder Desmond var den bedste stifinder, og
det lykkedes ham med forbløffende hast at fin-
de vej gennem de labyrintiske grotter, tunneler
og huler. Til sidst kom I til en tilmurret åbning.
Tiden var knap og du brugte et særligt ekstremt
brandbart pulver fra Orienten til at sprænge hul
i muren. Bag muren var et ovalt kammer, der
rummede et stort skrin. I skrinet fandt I et gyl-
dent bærer. For at teste om bæret vitterligt var
den hellige Gral lod broder Desmond sig såre.
Stor var jeres glæde, da hans sår på mirakuløs
vis forsvandt efter han havde drukket af bæret.
Tilbage på vej mod overfladen blev I overfaldet
af “noget”, der var vågnet et sted i dybet. Da I
nåede en stor sø blev Broder Desmond overfal-
det og trukket bort i mørket. Imens hans skrig
og nødråb stadigvæk rungede gennem grotter-
ne tog du Gralen og løb videre mod overfladen.

Da du nåede overfladen med Gralen i favnen
opdagede du, at alle dine brødre på overfladen
var blevet hugget ned af muslimerne. I det vage
morgenlys lykkedes det for dig at slippe bort i
ruinerne og de mange kløfter. Uden vand hav-
de du dog ikke mange chancer efter solen var
kommet på Himlen. Du døde i ørkenen,
udtørret af tørst og den voldsomme hede.
Senere blev Gralen fundet på dit lig af en flok
pilgrimme.
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